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KoNsoLIDErt rEsULtatrEGNsKap  
1. JaNUar–31. DEsEMBEr
(nok mill.) note 2011 2010

Driftsinntekter 7 14 378 13 768 

Varekostnad 26 (1 159) (1 192)

Lønnskostnader 27 (4 960) (4 711)

andre driftskostnader 28 (6 113) (5 702)

andel resultat fra tilknyttede selskaper 13 39 36

Brutto driftsresultat 2 185 2 199 

avskrivninger og amortiseringer 11, 12 (505) (588)

Brutto driftsresultat etter avskrivninger og amortiseringer 1 680 1 611 

Nedskrivninger 11, 12 (191) (110)

andre inntekter og kostnader 8 (50) 1 909

Driftsresultat 1 439 3 410 

Finansinntekter 29 82 180 

Finanskostnader 29 (190) (191)

resultat før skattekostnad 1 331 3 399 

Skattekostnad 30 (499) (468)

Årsresultat 832 2 931 

Minoritetens andel av årsresultat 90 137 

Majoritetens andel av årsresultat 742 2 794 

resultat per aksje (kroner) 31 7,00 27,04 

Utvannet resultat per aksje (kroner) 31 6,99 27,01 

resultat per aksje – justert (kroner) 31 8,76 9,72 

Utvannet resultat per aksje – justert (kroner) 31 8,75 9,71 

KoNsoLIDErt oppstILLING  
aV totaLrEsULtat  
1. JaNUar–31. DEsEMBEr
(nok mill.) 2011 2010

Årsresultat 832 2 931 

endring virkelig verdi investeringer tilgjengelig for salg 14 94 (129)

omregningsdifferanser (46) (247)

Sikring av nettoinvestering i utenlandsk virksomhet 7 (4)

Skatteeffekt sikring av nettoinvestering i utenlandsk virksomhet (2) 1

Totalresultat 885 2 552 

Minoritetens andel av totalresultat 92 141 

Majoritetens andel av totalresultat 793 2 411 
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KoNsoLIDErt BaLaNsE  
pEr 31. DEsEMBEr 

(nok mill.) note 2011 2010

eIenDeLer

immaterielle eiendeler 11 9 611 9 728 

investeringseiendom 12 63 63 

Varige driftsmidler 12 1 929 2 049 

investeringer i tilknyttede selskaper 13 492 465 

Langsiktige finansielle eiendeler 14 143 149 

eiendel ved utsatt skatt 30 58 102 

andre langsiktige eiendeler 15 213 234 

Langsiktige eiendeler 12 509 12 790 

Varebeholdninger 16 143 139 

Kundefordringer og andre fordringer 17 2 406 2 504 

Kortsiktige finansielle eiendeler 14 500 426 

Kontanter og kontantekvivalenter 18 778 650 

kortsiktige eiendeler 3 827 3 719 

sum eiendeler 16 336 16 509 

 

egenkapITaL og gJeLD

aksjekapital 19 108 108 

egne aksjer 19 (1) (4)

annen innskutt kapital 1 440 1 426 

annen egenkapital 4 955 5 147 

Majoritetens andel av egenkapital 6 502 6 677 

Minoritetsinteresser 157 329 

egenkapital 6 659 7 006 

Forpliktelse ved utsatt skatt 30 798 757 

pensjonsforpliktelser 21 1 455 1 499 

Langsiktig rentebærende gjeld 22 1 907 1 906 

annen langsiktig gjeld 23 339 277 

Langsiktig gjeld 4 499 4 439 

Kortsiktig rentebærende gjeld 22 523 572 

betalbar skatt 30 428 375 

annen kortsiktig gjeld 24 4 227 4 117 

kortsiktig gjeld 5 178 5 064 

sum egenkapital og gjeld 16 336 16 509 

oslo, 29. mars 2012
Styret i Schibsted aSa

ole Jacob Sunde
Styrets leder

eva berneke anne Lise von der Fehr Gunnar Kagge

christian ringnes

Monica caneman

Karl-christian agerup Marie ehrling

rolv erik ryssdal 
Konsernsjef
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KoNsoLIDErt oppstILLING  
aV KoNtaNtstrØMMEr  
1. JaNUar–31. DEsEMBEr
(nok mill.)       note 2011 2010

konTanTsTrØM Fra DrIFTsakTIVITeTer

resultat før skattekostnad 1 331 3 399

Gevinst fra ny måling av opprinnelig egenkapitalinteresse ved trinnvis overtakelse - (1 518)

andel resultat fra tilknyttede selskaper 13 (39) (36)

Mottatt utbytte fra tilknyttede selskaper 13 25 13

betalte skatter (346) (111)

Salgstap / (-gevinst) langsiktige eiendeler (63) (581)

amortisering og nedskrivninger immaterielle eiendeler 11 396 346

av- og nedskrivninger varige driftsmidler 12 300 352

Nedskrivninger finansielle instrumenter 29 - 8

endring i arbeidskapital 12 69

netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter 1 616 1 941

konTanTsTrØM Fra InVesTerIngsakTIVITeTer

Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 11, 12 (354) (427)

Netto utbetaling ved kjøp av datterselskap og felleskontrollert virksomhet 33 (108) (1 614)

innbetaling ved salg av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 42 12

Netto innbetaling ved salg av datterselskap og felleskontrollert virksomhet 33 (1) 1 194

Netto kontantstrøm ved kjøp / salg av andre aksjer og andeler 92 109

Netto kontantstrøm fra andre investeringer / salg (1) 2

netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (330) (724)

netto kontantstrøm før finansieringsaktiviteter 1 286 1 217

konTanTsTrØM Fra FInansIerIngsakTIVITeTer

opptak av ny rentebærende gjeld 802 4 873

Nedbetaling av rentebærende gjeld (841) (6 152)

Utbetaling ved økning i eierinteresse i datterselskap (596) (255)

innbetaling av ny kapital 21 1

Kjøp / salg av egne aksjer (159) 70

Utbytte betalt til majoritet 20 (324) (155)

Utbytte betalt til minoritetsinteresser (61) (201)

netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (1 158) (1 819)

effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter - (3)

netto økning/ (reduksjon) i kontanter og kontantekvivalenter 128 (605)

Kontanter og kontantekvivalenter 1.1 650 1 255

kontanter og kontantekvivalenter 31.12 18 778 650 
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KoNsoLIDErt oppstILLING  
aV ENDrINGEr I EGENKapItaLEN 

(nok mill.)
aksje-
kapital egne aksjer

overkurs-
fond

annen 
innbetalt 

kapital

Tilbake-
holdt 

resultat

omreg-
nings- 

differanser

Fond for 
urealiserte 

gevinster sum
Minoritets-
interesser sum

per 31.12.2009 108 (5) 1 289 127 3 270 (212) 260 4 837 437 5 274

Årsresultat 2010 - - - - 2 794 - - 2 794 137 2 931

endring virkelig verdi investeringer 
 tilgjengelig for salg (note 14) - - - - - - (129) (129) - (129)

omregningsdifferanser - - - - - (251) - (251) 4 (247)

Sikring av nettoinvestering i utenlandsk 
virksomhet - - - - - (4) - (4) - (4)

Skatteeffekt sikring av nettoinvestering  
i utenlandsk virksomhet - - - - - 1 - 1 - 1

Totalresultat 2010 - - - - 2 794 (254) (129) 2 411 141 2 552

innbetaling av ny kapital - - - - - - - - 1 1

aksjebasert avlønning (note 27) - - - 10 - - - 10 - 10

Utbytte (note 20) - - - - (155) - - (155) - (155)

Utbytte til minoritetsinteresser - - - - - - - - (201) (201)

endring egne aksjer (note 19) - 1 - - 69 - - 70 - 70

Kjøp, salg og endringer i eierinteresser  
i datterselskap - - - - (496) - - (496) (49) (545)

sum transaksjoner med eierne - 1 - 10 (582) - - (571) (249) (820)

per 31.12.2010 108 (4) 1 289 137 5 482 (466) 131 6 677 329 7 006

Årsresultat 2011 - - - - 742 - - 742 90 832

endring virkelig verdi investeringer  
tilgjengelig for salg (note 14) - - - - - - 94 94 - 94

omregningsdifferanser - - - - - (48) - (48) 2 (46)

Sikring av nettoinvestering i utenlandsk 
virksomhet - - - - - 7 - 7 - 7

Skatteeffekt sikring av nettoinvestering i 
utenlandsk virksomhet - - - - - (2) - (2) - (2)

Totalresultat 2011 - - - - 742 (43) 94 793 92 885

innbetaling av ny kapital - - - - - - - - 7 7

aksjebasert avlønning (note 27) - - - 14 - - - 14 - 14

Utbytte (note 20) - - - - (324) - - (324) - (324)

Utbytte til minoritetsinteresser - - - - - - - - (61) (61)

endring egne aksjer (note 19) - 3 - - 526 - - 529 - 529

Kjøp, salg og endringer i eierinteresser  
i datterselskap - - - - (1 187) - - (1 187) (210) (1 397)

sum transaksjoner med eierne - 3 - 14 (985) - - (968) (264) (1 232)

per 31.12.2011 108 (1) 1 289 151 5 239 (509) 225 6 502 157 6 659



SchibSted ÅrSrapport 2011
Årsregnskap / konsern

108

INNhoLDsfortEGNELsE  
NotEr tIL KoNsoLIDErt  
årsrEGNsKap 2011
alle beløp er i NoK millioner med mindre annet opplyses særskilt.

noTe 1: seLskapsInForMasJon
noTe 2: VesenTLIge regnskapsprInsIpper
noTe 3: Bruk aV esTIMaTer
noTe 4: enDrInger I konserneTs saMMenseTnIng
noTe 5: VIrksoMheTssaMMensLuTnInger
noTe 6: henDeLser eTTer rapporTerIngsperIoDen
noTe 7: oppLysnInger oM DrIFTssegMenTer
noTe 8: anDre InnTekTer og kosTnaDer
noTe 9: FInansIeLL rIsIkosTyrIng
noTe 10: FInansIeLLe InsTruMenTer eTTer kaTegorI
noTe 11: IMMaTerIeLLe eIenDeLer
noTe 12:  VarIge DrIFTsMIDLer og InVesTerIngseIenDoM
noTe 13: InVesTerInger I TILknyTTeDe seLskaper
noTe 14: FInansIeLLe eIenDeLer
noTe 15: anDre LangsIkTIge eIenDeLer
noTe 16: VareBehoLDnInger
noTe 17: kunDeForDrInger og anDre ForDrInger
noTe 18: konTanTer og konTanTekVIVaLenTer
noTe 19: uTesTÅenDe aksJer
noTe 20: uTByTTe
noTe 21: pensJonsorDnInger
noTe 22: renTeBærenDe gJeLD
noTe 23: annen LangsIkTIg gJeLD
noTe 24: annen korTsIkTIg gJeLD
noTe 25: FInansIeLLe ForpLIkTeLser knyTTeT TIL 

 MInorITeTsInTeressers  saLgsopsJoner
noTe 26: VarekosTnaD
noTe 27: LØnnskosTnaDer og aksJeBaserT aVLØnnIng
noTe 28: anDre DrIFTskosTnaDer
noTe 29: FInansIeLLe posTer
noTe 30: skaTTer
noTe 31: resuLTaT per aksJe
noTe 32: FeLLeskonTroLLerT VIrksoMheT
noTe 33: TILLeggsoppLysnInger TIL konsoLIDerT 

 oppsTILLIng aV  konTanTsTrØMMer
noTe 34: TransaksJoner MeD nærsTÅenDe parTer
noTe 35: DaTTerseLskap
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NotE 1 
sELsKapsINforMasJoN 

Schibsted aSa er hjemmehørende i Norge. Selskapets hovedkontor ligger i 
apotekergaten 10, oslo. Selskapets postadresse er postboks 490 Sentrum, 
0105 oslo. Selskapet er et allmennaksjeselskap som er børsnotert på oslo 
børs under ticker Sch.

Schibsted Media Group er et av Skandinavias ledende mediekonsern. de 
største virksomhetene ligger i Norge, Sverige, estland, Spania og Frankrike, 
men konsernet driver også virksomhet i andre land i europa, asia og Latin-
amerika. Schibsteds virksomhet er fordelt på tre driftssegmenter; Mediehus 
Skandinavia, Mediehus internasjonal og online rubrikk. Schibsted er til stede 
innen papiravis, nettavis, rubrikk, katalog og levende bilder.

regnskapet er godkjent av styret 29. mars 2012 og vil bli fremlagt for general-
forsamlingen 11. mai 2012. 

NotE 2  
VEsENtLIGE  
rEGNsKaps prINsIppEr

grunnLageT For regnskapsuTarBeIDeLsen 
Konsernregnskapet er avlagt i henhold til international Financial reporting 
Standards (iFrS) utarbeidet av international accounting Standards 
board (iaSb), godkjent av eU og i samsvar med regnskapsloven § 3-9. 
Konsernregnskapet er utarbeidet basert på historisk kost, med unntak for 
finansielle instrumenter i kategoriene Finansielle eiendeler eller finansielle 
forpliktelser til virkelig verdi over resultatet og Finansielle eiendeler 
tilgjengelige for salg som måles til virkelig verdi, og Utlån og fordringer og 
andre finansielle forpliktelser som måles til amortisert kost.

i konsernets resultatregnskap presenteres kostnader ved hjelp av en 
klassifisering basert på kostnadenes art.

Ved beregning av visse eiendelers og forpliktelsers balanseførte verdi 
kreves at ledelsen estimerer virkningene av usikre fremtidige hendelser 
på disse eiendelene og forpliktelsene på balansedagen. Viktige kilder til 
estimeringsusikkerhet på balansedagen som innebærer en betydelig risiko for 
en vesentlig justering av den balanseførte verdien av eiendeler og forpliktelser 
i løpet av det neste regnskapsåret opplyses om i note 3.

enDrIng I regnskapsprInsIpper
Schibsted har implementert enkelte nye standarder og fortolkninger 
og endringer til enkelte eksisterende standarder og fortolkninger hvor 
anvendelse er påkrevet for regnskapsåret 2011. ingen av disse endringene i 
regnskapsprinsipper har noen vesentlig effekt for konsernregnskapet.

Schibsted har i 2011 foretatt en justering av klassifiseringen av utgifter som 

påløper til løpende utvikling og oppgradering av konsernets nettsteder innenfor 
Schibsted classified Media. dette medfører at en noe større andel av utgiftene 
blir innregnet som kostnad (vedlikehold) og en noe mindre andel blir innregnet 
som eiendeler (påkostninger). endringen har uvesentlig effekt på konsernets 
resultat da økningen i driftskostnader motsvares av reduserte amortiseringer.

konsoLIDerIngsprInsIpper
Konsernregnskapet omfatter morselskapet Schibsted aSa og alle 
datterselskap, presentert som regnskapet til en enkelt økonomisk 
foretaksenhet. Konserninterne mellomværender, transaksjoner, inntekter  
og kostnader er eliminert.

datterselskap er alle foretak Schibsted aSa, direkte eller indirekte, kontrollerer. 
Kontroll er makt til å styre foretakets finansielle og driftsmessige prinsipper 
og oppnås normalt gjennom eie av mer enn halvparten av stemmerettene i 
foretaket eller gjennom avtale med andre investorer. tilstedeværelsen og 
virkningen av potensielle stemmeretter som for øyeblikket kan utøves eller er 
konvertible, tas i betraktning når det avgjøres om kontroll foreligger.

datterselskap inngår i konsernregnskapet fra det tidspunkt Schibsted aSa faktisk 
oppnår kontroll over datterselskapet (overtakelsestidspunktet) og frem til det 
tidspunkt Schibsted aSas kontroll over datterselskapet opphører.

Minoritetsinteresse er et datterselskaps egenkapital som ikke direkte eller indirekte 
kan henføres til morselskapet Schibsted aSa. Minoritetsinteresser presenteres 
i konsernets balanse i egenkapitalen, atskilt fra egenkapitalen til morselskapets 
eiere. Minoritetsinteressers andel av periodens resultat og periodens totalresultat 
vises som fordeling av periodens resultat og periodens totalresultat henførbart til 
henholdsvis minoritetsinteresser og eiere av morselskapet.

alle virksomhetssammenslutninger hvor Schibsted aSa eller et datterselskap 
er overtakende foretak, dvs. er foretaket som oppnår kontroll over et annet 
foretak eller en annen virksomhet, regnskapsføres etter overtakelsesmetoden. 

de identifiserbare anskaffede eiendelene og de overtatte forpliktelsene måles 
til deres virkelige verdi på overtakelsestidspunktet. Minoritetsinteresser i 
det overtatte foretaket måles enten til virkelig verdi eller til forholdsmessig 
andel av det overtatte foretakets identifiserbare nettoeiendeler. overført 
vederlag måles til virkelig verdi. overskytende av den samlede summen av 
overført vederlag, beløp innregnet for minoritetsinteresser og virkelig verdi 
av eventuelle tidligere holdte egenkapitalinteresser i det overtatte foretaket 
i forhold til nettoverdien av identifiserbare anskaffede eiendeler og overtatte 
forpliktelser, innregnes som goodwill. Utgifter som påløper i tilknytning til 
overtakelsen, utover de som er knyttet til gjeld og egenkapital, kostnadsføres.

Virkelig verdi på overtakelsestidspunktet for betinget vederlag innregnes 
som del av det overførte vederlaget i bytte mot det overtatte foretaket. 
etterfølgende endringer i virkelig verdi av betinget vederlag klassifisert som 
forpliktelse innregnes i resultatet.

i virksomhetssammenslutninger som gjennomføres trinnvis måles tidligere 
eierinteresse på nytt til virkelig verdi på overtakelsestidspunktet, og tilknyttede 
gevinster og tap innregnes i resultatet. 

endringer i eierinteresser i datterselskap som ikke medfører tap av kontroll, 
regnskapsføres som egenkapitaltransaksjoner. Minoritetsinteressenes 
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balanseførte verdi justeres for å gjenspeile endringene i deres relative 
andel i datterselskapet. eventuelle forskjeller mellom det beløp som 
minoritetsinteressene justeres for og den virkelige verdien av det vederlaget 
som betales eller mottas, innregnes direkte i egenkapitalen og henføres til 
morselskapets eiere.

Ved tap av kontroll over et datterselskap fraregnes datterselskapets 
eiendeler og forpliktelser og den balanseførte verdien av eventuelle 
minoritetsinteresser. Vederlag som eventuelt er mottatt og eventuelle 
investeringer som er beholdt i det tidligere datterselskapet innregnes til 
virkelig verdi. differanse mellom fraregnede og innregnede beløp innregnes 
som gevinst eller tap i resultatregnskapet. beløp innregnet i andre inntekter 
og kostnader (totalresultat) som gjelder datterselskapet omklassifiseres til 
resultat eller overføres til egenkapital på samme måte som om morselskapet 
hadde solgt eiendelene og forpliktelsene direkte. beløp som omklassifiseres 
til resultatet (herunder akkumulerte omregningsdifferanser og akkumulerte 
verdiendringer på finansielle eiendeler tilgjengelig for salg) inkluderes i gevinst 
eller tap ved tap av kontroll i datterselskap i resultatregnskapet.

andeler i felleskontrollert virksomhet
Felleskontrollert virksomhet er økonomisk aktivitet som, med basis i en 
kontraktsmessig avtale, er underlagt felles kontroll av to eller flere parter. 
et felleskontrollert foretak er et foretak hvor Schibsted har eierinteresse, og 
hvor foretaket er underlagt felles kontroll basert på kontraktsmessig avtale 
mellom Schibsted og en eller flere andre parter. 

Schibsted innregner sin andel i felleskontrollerte foretak ved hjelp av 
forholdsmessig konsolidering. Konsernet slår sammen sin andel av hver av 
eiendelene, forpliktelsene, inntektene og kostnadene til felleskontrollerte 
foretak med tilsvarende poster i konsernregnskapet, post for post.

Ved tap av felles kontroll innregnes forskjellen mellom den virkelige verdien 
av vederlag som er mottatt og eventuelle investeringer som beholdes og den 
balanseførte verdien av investeringen, som gevinst eller tap i resultatet.

Investeringer i tilknyttede selskaper
Som tilknyttede selskaper defineres selskaper hvor Schibsted aSa, direkte 
eller indirekte gjennom datterselskaper, ikke har kontroll, men betydelig 
innflytelse. betydelig innflytelse antas normalt å foreligge når Schibsted 
kontrollerer 20 % eller mer av stemmerettene i foretaket.

tilknyttede selskaper regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. på 
anskaffelsestidspunktet innregnes investering i tilknyttede selskaper til 
anskaffelseskost. investeringer i tilknyttede selskaper inkluderer goodwill 
identifisert på oppkjøpstidspunktet, redusert med eventuelle senere 
nedskrivninger. Schibsteds andel av resultat etter skatt og gevinster og tap 
ved salg, innregnes på egen linje i resultatregnskapet innenfor driftsresultatet. 
Konsernet innregner ikke andel av underskudd hvis dette medfører at 
balanseført verdi av investeringen blir negativ. i balansen inngår investeringen 
til anskaffelseskost korrigert for innarbeidet resultatandel, ikke resultatførte 
egenkapitalendringer og mottatt utbytte.

perIoDIserIngs-, kLassIFIserIngs- og VurDerIngsprInsIpper
klassifisering og sondringen mellom kortsiktig/langsiktig
Som omløpsmidler klassifiseres kontanter og kontantekvivalenter, eiendeler 
som inngår i den ordinære driftssyklusen og andre finansielle eiendeler som 

forventes å bli realisert innen tolv måneder etter rapporteringsperioden. Som 
kortsiktige forpliktelser klassifiseres forpliktelser som inngår i den ordinære 
driftssyklusen og forpliktelser som forfaller til oppgjør innen tolv måneder 
etter rapporteringsperioden. andre eiendeler og forpliktelser klassifiseres som 
henholdsvis langsiktige eiendeler og langsiktige forpliktelser.

Driftssegmenter
inndeling i driftssegmenter er definert på grunnlag av konsernets organisering 
og samsvarer med den interne rapporteringen til selskapets øverste 
beslutningstaker, definert som konsernsjef.

Inntektsføring
driftsinntekter fra varesalg innregnes når levering har funnet sted og det 
vesentligste av risiko og avkastning knyttet til eierskapet er overført til 
kjøperen. driftsinntekter fra tjenesteyting innregnes basert på transaksjonens 
fullføringsgrad (metoden for løpende avregning) forutsatt at utfallet av 
transaksjonen kan estimeres på en pålitelig måte. avslag og rabatter 
behandles som reduksjon av driftsinntekten.

annonseinntekter i trykte medier innregnes ved innrykk. 
abonnementsinntekter i trykte medier faktureres forskuddsvis og innregnes 
i takt med leveransene over abonnementsperioden. driftsinntekter fra annet 
varesalg, herunder løssalgsinntekter, innregnes når levering har funnet sted, 
hensyntatt estimat for fremtidig retur.

annonseinntekter på internett inntektsføres ved publisering. Øvrige inntekter 
fra virksomhet på internett, herunder abonnementsbaserte inntekter, 
innregnes over perioden tjenestene leveres.

provisjonskostnader knyttet til annonsesalg og løssalg innregnes som 
driftskostnad.

Når varer selges eller tjenester ytes i bytte mot varer eller tjenester av en 
annen art innregnes driftsinntekt i samsvar med innregningsprinsippet for 
inntekt knyttet til den relevante vare eller tjeneste. driftsinntekt måles til den 
virkelige verdien av den leverte eller den mottatte ytelse, avhengig av hvilken 
ytelse som kan måles pålitelig.

renteinntekter innregnes etter effektiv rente-metode og utbytte innregnes når 
rett til å motta betaling er etablert.

offentlige tilskudd
offentlige tilskudd innregnes når det foreligger rimelig sikkerhet for at vilkårene 
knyttet til tilskuddene vil bli oppfylt, og for at tilskuddene vil bli mottatt.

offentlige tilskudd, herunder pressestøtte, innregnes i resultatet på systematisk 
grunnlag over de regnskapsperiodene foretaket innregner som kostnad de 
tilknyttede kostnadene som de offentlige tilskuddene er ment å kompensere for.

Finansielle instrumenter
Konsernet førstegangsinnregner lån, fordringer og innskudd på 
anskaffelsestidspunktet. alle andre finansielle eiendeler og finansielle 
forpliktelser (inkludert eiendeler øremerket til virkelig verdi over resultatet) 
blir førstegangsinnregnet på avtaletidspunktet, når konsernet blir part i 
instrumentets kontraktsmessige bestemmelser.
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Konsernet klassifiserer ved anskaffelse sine finansielle instrumenter i følgende 
kategorier: Finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser til virkelig verdi 
over resultatet, Utlån og fordringer, Finansielle eiendeler tilgjengelige for salg 
og Øvrige finansielle forpliktelser. Klassifiseringen avhenger av hensikten med 
det finansielle instrumentet.

Finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet 
omfatter finansielle instrumenter holdt for omsetning som er anskaffet 
primært med sikte på salg innen kort tid. Finansielle derivater utgjør denne 
kategorien med mindre de er utpekt som og er effektive sikringsinstrumenter. 
balanseført verdi av finansielle derivater inngår i balansepostene 
Kundefordringer og andre fordringer og annen kortsiktig gjeld i balansen.

Ved førstegangsinnregning måles disse eiendelene og forpliktelsene til virkelig 
verdi og henførbare transaksjonsutgifter føres over resultatet når de er påløpt. 
i etterfølgende perioder måles instrumentene til virkelig verdi, og endringer 
i verdien, inkl. renteinntekter, innregnes i resultatet og klassifiseres som 
finansinntekter eller finanskostnader.

Utlån og fordringer er ikke-derivative finansielle eiendeler med faste eller 
bestembare betalinger som ikke blir notert i et aktivt marked. Kategorien 
Utlån og fordringer inngår i balansepostene andre langsiktige eiendeler, 
Kundefordringer og andre fordringer samt Kontanter og kontantekvivalenter. 
Utlån og fordringer førstegangsinnregnes til virkelig verdi tillagt direkte 
henførbare transaksjonsutgifter. etter førstegangsinnregning måles utlån og 
fordringer til amortisert kost ved bruk av effektiv rente-metode, redusert med 
eventuelle tap ved verdifall. Utlån og fordringer av kortsiktig karakter blir for 
praktiske formål ikke gjenstand for effektiv renteberegning. effektiv rente på 
utlån og fordringer resultatføres som finansinntekter.

Finansielle eiendeler tilgjengelige for salg er ikke-derivative finansielle 
eiendeler som ledelsen velger å plassere i denne kategorien eller som ikke 
er klassifisert i noen av de andre kategoriene. balanseført verdi av finansielle 
eiendeler tilgjengelige for salg inngår i balansepostene Langsiktige og 
Kortsiktige finansielle eiendeler.

Ved førstegangsinnregning måles disse eiendelene til virkelig verdi med tillegg 
av transaksjonskostnader. endringer i virkelig verdi innregnes i totalresultat med 
mindre det foreligger et tap ved verdifall hvor nedskrivning innregnes i resultatet. 
Når en investering er fraregnet, overføres akkumulert gevinst eller tap til 
resultatet under finansposter. Utbytte fra investeringer i finansielle instrumenter 
innregnes som finansinntekter når konsernets rett på utbytte er fastsatt.

Finansielle forpliktelser som ikke inngår i ovenstående kategorier klassifiseres 
som øvrige finansielle forpliktelser. Kategorien øvrige forpliktelser inngår 
i balansepostene Langsiktig rentebærende gjeld, annen langsiktig gjeld, 
Kortsiktig rentebærende gjeld og annen kortsiktig gjeld. Øvrige finansielle 
forpliktelser førstegangsinnregnes til virkelig verdi. etter førstegangsinnregning 
måles øvrige finansielle forpliktelser til amortisert kost ved bruk av effektiv 
rente-metode. effektiv rente resultatføres som finanskostnader. Finansielle 
forpliktelser som er av kortsiktig karakter blir for praktiske formål ikke gjenstand 
for effektiv renteberegning.

Finansielle eiendeler fraregnes når retten til å motta kontantstrømmer fra 
eiendelen ikke lenger er til stede og konsernet har overført alle vesentlige 
risikoe og gevinstpotensialer knyttet til eie av eiendelen. Finansielle 

forpliktelser fraregnes når forpliktelsen i henhold til avtalen er oppfylt, 
kansellert eller er utløpt. alle rettigheter og plikter som skapes eller beholdes 
ved denne type overføring innregnes separat som eiendeler eller forpliktelser.

Finansielle eiendeler og forpliktelser motregnes dersom konsernet har en 
juridisk rett til å motregne beløpene samt har til hensikt enten å gjøre de opp 
på nettogrunnlag eller å realisere eiendelen og gjøre opp forpliktelsen under 
ett. Ved motregning presenteres beløpene netto i balansen.

på hver balansedag vurderer konsernet om det finnes objektive indikatorer 
som tyder på verdifall av enkelte eiendeler eller grupper av finansielle 
eiendeler. For aksjer klassifisert som tilgjengelige for salg, vil et betydelig 
eller langvarig fall i virkelig verdi under anskaffelseskost være en 
indikator på verdifall på aksjen. indikasjoner på verdifall vurderes separat 
for hver investering, men normalt vil et fall i verdi med mer enn 20 % i 
forhold til anskaffelseskost anses som betydelig, og et verdifall under 
anskaffelseskost som varer i mer enn 12 måneder anses normalt som 
langvarig. For Kundefordringer og andre fordringer vil utsettelser og 
mangler ved betaling, vesentlige økonomiske problemer eller sannsynlighet 
for konkurs eller gjeldsforhandlinger hos kunden vurderes som objektive 
indikatorer for at konsernet ikke vil motta oppgjør i samsvar med opprinnelige 
betingelser. balanseført verdi av kundefordringene reduseres ved bruk 
av en avsetningskonto og endringer i avsetningen innregnes som andre 
driftskostnader i resultatregnskapet. Nedskrivning av øvrige finansielle 
eiendeler innregnes som finanskostnader.

Virkelig verdi av finansielle instrumenter baseres på noterte priser i et 
aktivt marked hvor slike eksisterer. Når et aktivt marked ikke eksisterer 
fastsettes virkelig verdi ved hjelp av verdsettingsmetoder som forventes å 
gi et realistisk estimat av den virkelige verdien. Virkelig verdi av børsnoterte 
verdipapirer baseres på børskurs. Virkelig verdi av ikke børsnoterte 
verdipapirer er basert på neddiskontert verdi av kontantstrømmer hvor 
diskonteringsrenten reflekterer den relevante risikofrie renten med tillegg av 
en risikopremie spesifikk for det enkelte verdipapir. Virkelig verdi av finansielle 
terminkontrakter er beregnet som differansen mellom terminkontraktens 
spotkurs og balansedagskursen. termintillegg og -fradrag resultatføres 
som renteinntekt eller -kostnad. Virkelig verdi av rente- og valutaswaper er 
beregnet basert på diskonterte kontantstrømmer, hvor fremtidige rentesatser 
avledes av markedsbaserte terminrenter.

egne aksjer og transaksjonsutgifter for egenkapitaltransaksjoner
egne egenkapitalinstrumenter som kjøpes tilbake (egne aksjer) trekkes fra 
i egenkapitalen. det innregnes ikke gevinst eller tap i resultatet ved kjøp, 
salg, utstedelse eller annullering av egne aksjer. Vederlag som er betalt eller 
mottatt innregnes direkte i egenkapitalen.

transaksjonsutgifter for utstedelse eller kjøp av egne egenkapitalinstrumenter 
regnskapsføres som et fradrag i egenkapitalen, fratrukket eventuelle 
tilknyttede skattemessige fordeler.

omregning av utenlandsk valuta
hvert enkelt foretak som inngår i konsernregnskapet måler sitt resultat og 
finansielle stilling ved bruk av valutaen innenfor det primære økonomiske miljøet 
det opererer (den funksjonelle valutaen). Konsernregnskapet presenteres i norske 
kroner som er Schibsted aSas funksjonelle valuta og presentasjonsvaluta.
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transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til foretakets funksjonelle 
valuta ved førstegangsinnregning ved bruk av den dagskurs som gjelder på 
transaksjonsdagen. på balansedagen omregnes eiendeler og forpliktelser fra 
utenlandsk valuta til foretakets funksjonelle valuta ved at 
•	 monetære poster omregnes til balansedagens kurs,
•	 ikke-monetære poster som måles til historisk kost uttrykt i utenlandsk 

valuta omregnes til valutakursen på transaksjonstidspunktet, og
•	 ikke-monetære poster som måles til virkelig verdi uttrykt i utenlandsk 

valuta, omregnes til valutakursen på tidspunktet virkelig verdi ble fastsatt.

Valutakursdifferanser som følge av oppgjør eller omregning av monetære 
poster som ikke er utpekt som sikringsinstrument innregnes i resultatet i den 
perioden de oppstår. Når gevinst eller tap på en ikke-monetær post innregnes 
i totalresultat, innregnes også valutakurselementet av gevinsten eller tapet 
i totalresultat. Når gevinst eller tap på en ikke-monetær post innregnes i 
resultatet, innregnes også valutakurselementet av gevinsten eller tapet i 
resultatet.

Ved etablering av en sikring skjer det en formell øremerking og dokumentasjon 
av forholdet mellom sikringsinstrument(ene) og sikringsobjekt(ene). 
dokumentasjonen inkluderer selskapets mål og strategi for risikohåndtering 
ved å påta seg sikringen, samt beskrivelse av hvordan selskapet vil vurdere 
sikringsforholdets effektivitet. Ved inngåelse av sikringen samt på løpende 
grunnlag for de perioder som sikringen er øremerket, vurderer konsernet om 
sikringsinstrumentet forventes å være svært effektivt med hensyn til å oppnå 
utlignende endringer i virkelig verdi eller kontantstrømmer fra de respektive 
sikringsobjekter.

Gevinster og tap knyttet til lån eller valutaderivater i utenlandsk valuta, som 
er utpekt som sikringsinstrument for nettoinvestering i utenlandsk virksomhet, 
innregnes i totalresultat inntil avhending av virksomheten.

Ved innarbeiding i konsernregnskapet av utenlandsk virksomhet ved 
konsolidering, forholdsmessig konsolidering eller etter egenkapitalmetoden, 
omregnes resultater og finansiell stilling fra den utenlandske virksomhetens 
funksjonelle valuta til norske kroner (presentasjonsvalutaen) ved bruk 
av trinnvis konsolideringsmetode. eiendeler og forpliktelser omregnes 
til sluttkurs på balansedagen og inntekter og kostnader omregnes til 
gjennomsnittlige kurser for perioden. Valutakursdifferanser som fremkommer 
innregnes i totalresultat inntil avhendelse av den utenlandske virksomheten.

Goodwill og reguleringer av eiendelers og forpliktelsers balanseførte verdi 
til virkelig verdi ved overtakelse av utenlandsk virksomhet behandles som 
eiendeler og forpliktelser i den utenlandske virksomheten. disse uttrykkes 
således i den utenlandske virksomhetens funksjonelle valuta og omregnes til 
sluttkurs på balansedagen.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler omfatter eiendom, anlegg og utstyr og måles til anskaffelseskost 
med fradrag for akkumulerte avskrivninger og akkumulerte tap ved verdifall.

avskrivbart beløp (anskaffelseskost fratrukket restverdi) for eiendom, anlegg 
og utstyr fordeles systematisk over eiendelens utnyttbare levetid. hver enkelt 
del av en enhet av eiendom, anlegg og utstyr med en anskaffelseskost som er 
betydelig i forhold til enhetens samlede anskaffelseskost, avskrives separat.

Utgifter til reparasjoner og vedlikehold innregnes i resultatet etter hvert som 
de påløper. Utgifter til utskifting av enkeltdeler og påkostninger innregnes i 
eiendelens balanseførte verdi.

den balanseførte verdien av en enhet av eiendom, anlegg og utstyr fraregnes 
ved avhending eller når ingen fremtidige økonomiske fordeler forventes fra 
eiendelens bruk eller avhending. Gevinst eller tap som oppstår av fraregning 
inngår i resultatet når enheten fraregnes.

Investeringseiendom
Som investeringseiendom klassifiseres eiendommer som ikke er eierbenyttet, 
men som innehas for å opptjene leieinntekter eller for verdistigning på kapital. 
investeringseiendom måles til anskaffelseskost med fradrag for akkumulerte 
avskrivninger og akkumulerte tap ved verdifall.

Immaterielle eiendeler
immaterielle eiendeler måles til anskaffelseskost med fradrag for 
akkumulerte amortiseringer og akkumulerte tap ved verdifall. amortisering 
av immaterielle eiendeler med bestemt utnyttbar levetid fordeles systematisk 
over eiendelens utnyttbare levetid. immaterielle eiendeler med ubestemt 
utnyttbar levetid amortiseres ikke.

Utgifter til utvikling av programvare og andre immaterielle eiendeler 
kostnadsføres inntil alle kriterier for balanseføring er oppfylt. Kriteriene for 
balanseføring omfatter blant annet krav til sannsynliggjøring av fremtidige 
økonomiske fordeler og krav til pålitelig måling av anskaffelseskost. Utgifter 
pådratt etter at alle kriterier for balanseføring er oppfylt innregnes som 
en eiendel. anskaffelseskost for en internt utviklet immateriell eiendel 
er summen av de utgifter som påløper fra tidspunktet alle kriterier for 
balanseføring er oppfylt og til tidspunktet eiendelen er i stand til å virke slik 
den var tiltenkt av ledelsen.

Utgifter knyttet til utvikling av immaterielle eiendeler for bruk i nye markeder 
vil normalt kostnadsføres da kravet til sannsynliggjøring av fremtidige 
økonomiske fordeler normalt ikke vil oppfylles.

etterfølgende utgifter som påløper i driftsfasen for å forbedre eller vedlikeholde 
en immateriell eiendel vil normalt kostnadsføres da kravet til sannsynliggjøring 
av økte fremtidige økonomiske fordeler normalt ikke vil oppfylles.

Verdifall på ikke finansielle eiendeler
Varige driftsmidler, immaterielle eiendeler og goodwill testes for verdifall hvis 
det foreligger indikasjoner på at eiendelen har falt i verdi. Goodwill og andre 
immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar levetid testes uansett årlig for 
verdifall. indikasjoner på verdifall vil typisk være endringer i markedsutvikling, 
konkurransesituasjon eller teknologisk utvikling.

tap ved verdifall innregnes i linjen nedskrivninger i resultatregnskapet dersom 
den balanseførte verdien av en eiendel (kontantgenererende enhet) overstiger 
dens gjenvinnbare beløp.

Gjenvinnbart beløp er det høyeste av bruksverdi og virkelig verdi fratrukket 
salgsutgifter. bruksverdi estimeres ved å beregne nåverdien av de 
fremtidige kontantstrømmer eiendelen forventes å generere. estimater over 
kontantstrømmer baseres på ledelsens erfaring og markedskunnskap for 
gjeldende periode, normalt de første fem årene. For etterfølgende perioder 
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legges til grunn vekstfaktorer som ikke overstiger langsiktig gjennomsnittlig 
vekst for det relevante marked. diskontering av forventede kontantstrømmer 
gjøres med diskonteringsrenter etter skatt som hensyntar forventet langsiktig 
rente med risikopåslag tilpasset de eiendeler som testes. Ved vurdering av 
verdifall grupperes anleggsmidlene, unntatt goodwill, på det laveste nivået 
der det er mulig å skille ut uavhengige kontantstrømmer (kontantgenererende 
enheter). Goodwill som er overtatt i en virksomhetssammenslutning tilordnes 
på overtakelsestidspunktet til de kontantgenererende enheter, eller grupper av 
kontantgenererende enheter, som forventes å nyte godt av synergieffektene 
av sammenslutningen. Vurdering av verdifall for goodwill gjennomføres ved 
sammenligning av gjenvinnbart beløp og balanseført verdi for de samme 
grupper av kontantgenererende enheter som goodwill er tilordnet til. Ved 
innregning av tap ved verdifall knyttet til kontantgenererende enheter 
reduseres først balanseført verdi av eventuell goodwill. deretter fordeles 
eventuelt gjenværende beløp forholdsmessig på øvrige eiendeler i enheten. 
reversering av tap ved verdifall foretas dersom grunnlaget for verdifall ikke 
lenger er til stede for alle varige driftsmidler og immaterielle eiendeler med 
unntak for goodwill hvor tap ved verdifall ikke reverseres.

Leieavtaler
Leieavtaler klassifiseres enten som finansielle eller operasjonelle leieavtaler. 
Som finansielle leieavtaler klassifiseres leieavtaler som i det vesentligste 
overfører all risiko og avkastning som er forbundet med en eiendel. Øvrige 
leieavtaler klassifiseres som operasjonelle leieavtaler.

Når Schibsted er leietaker i en finansiell leieavtale innregnes den leide 
eiendelen og leieforpliktelsen i balansen. avskrivbare leide eiendeler avskrives 
systematisk over eiendelenes utnyttbare levetid. Leiebetaling fordeles mellom 
rentekostnader og reduksjon av leieforpliktelsen.

Leiebetalinger i henhold til en operasjonell leieavtale innregnes som kostnad i 
løpet av leieperioden.

Låneutgifter
Låneutgifter innregnes normalt som kostnad i regnskapsperioden da de har 
påløpt. Låneutgifter som er direkte henførbare til anskaffelse, tilvirkning eller 
produksjon av en eiendel som krever lang tid for å bli klar for påtenkt bruk 
eller salg («kvalifiserende eiendel»), kapitaliseres som en del av den aktuelle 
eiendelens anskaffelseskost.

Beholdninger
beholdninger måles til laveste verdi av anskaffelseskost og netto 
realisasjonsverdi. anskaffelseskost tilordnes ved bruk av metoden først inn, først 
ut (FiFo) og omfatter alle kjøpsutgifter, bearbeidingsutgifter og andre utgifter 
pådratt for å bringe beholdningene til deres nåværende plassering og tilstand.

Netto realisasjonsverdi er estimert salgspris i ordinær virksomhet med fradrag 
for beregnede utgifter for ferdigstilling og beregnede nødvendige utgifter for 
gjennomføring av salget.

pensjonsytelser
pensjonsordninger, herunder flerforetaksordninger, klassifiseres som 
innskuddsbaserte eller ytelsesbaserte avhengig av det økonomiske innholdet 
i pensjonsordningen. Som innskuddsbaserte pensjonsordninger klassifiseres 
ordninger hvor Schibsteds plikt er begrenset til betaling av avtalt bidrag og 
hvor den aktuarielle risikoen og investeringsrisikoen faller på den ansatte. 
Øvrige ordninger klassifiseres som ytelsesbaserte.

Som netto ytelsesbasert pensjonsforpliktelse innregnes nåverdien av den 
ytelsesbaserte pensjonsforpliktelsen på balansedagen, minus den virkelige 
verdien av pensjonsmidler, korrigert for ikke innregnede aktuarielle gevinster 
(tap) og ikke innregnede kostnader ved tidligere perioders pensjonsopptjening.

periodens kostnad knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordninger omfatter 
kostnad ved inneværende periodes opptjening, rentekostnad, forventet 
avkastning på pensjonsmidler, innregnet andel av aktuarielle gevinster (tap)  
og innregnet kostnad ved tidligere perioders opptjening.

Nåverdien av ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser, kostnaden ved inneværende 
periodes pensjonsopptjening og kostnad ved tidligere perioders pensjonsopptjening 
beregnes i samsvar med «påløpte ytelsers metode» basert på aktuarielle 
forutsetninger om demografiske variabler og økonomiske variabler.

Netto kumulative aktuarielle gevinster og tap som overstiger høyeste verdi 
av enten 10 % av nåverdien av den ytelsesbaserte pensjonsforpliktelsen eller 
10 % av den virkelige verdien av pensjonsmidler, innregnes i resultatet over 
forventet gjennomsnittlig gjenværende tjenestetid for de ansatte som deltar  
i pensjonsordningen.

Kostnad ved tidligere perioders opptjening innregnes i resultatet over den 
gjennomsnittlige perioden frem til ytelsene er innvunnet. Kostnaden innregnes 
umiddelbart i den utstrekning ytelsene blir innvunnet allerede umiddelbart 
etter innføringen av, eller endringer i, en ytelsesbasert pensjonsordning.

Gevinst eller tap på avkorting eller oppgjør av ytelsesbasert pensjonsordning 
innregnes når avkortingen eller oppgjøret skjer. Gevinsten eller tapet omfatter 
alle endringer i nåverdien av pensjonsforpliktelsen og endring i virkelig verdi 
av pensjonsmidlene som følge av avkortingen eller oppgjøret, samt alle 
tilknyttede aktuarmessige gevinster og tap som ikke er innregnet tidligere.

periodens betalbare bidrag til en innskuddsbasert pensjonsordning innregnes 
som kostnad.

Flerforetaksordninger som er klassifisert som ytelsesbaserte 
pensjonsordninger, men hvor det ikke finnes tilstrekkelig informasjon 
til å regnskapsføre ordningene som ytelsesbaserte pensjonsordninger, 
regnskapsføres som om de var innskuddsbaserte pensjonsordninger.

arbeidsgiveravgift inngår i beregning av pensjonsforpliktelser og i netto 
pensjonskostnad.

aksjebasert avlønning
i aksjebaserte betalingstransaksjoner med ansatte som gjøres opp i egenkapital 
måles tjenestene og den motsvarende økningen i egenkapital indirekte med 
henvisning til den virkelige verdien av de tildelte egenkapitalinstrumentene. 
Virkelig verdi av egenkapitalinstrumentene måles på tildelingstidspunktet og 
innregnes som lønnskostnad og som økning i egenkapital umiddelbart eller 
over innvinningsperioden dersom de tildelte egenkapitalinstrumentene ikke blir 
innvunnet før den ansatte fullfører en nærmere angitt tjenesteperiode.

på hver balansedag revurderer selskapene sine estimater for antall 
egenkapitalinstrumenter som forventes å bli innvunnet. Ved endringer justeres 
kostnadsført beløp for å gjenspeile det antall egenkapitalinstrumenter som 
forventes å bli, eller faktisk blir, innvunnet.
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i aksjebaserte betalingstransaksjoner med ansatte som gjøres opp i kontanter 
måles tjenestene og den pådratte forpliktelsen til forpliktelsens virkelige verdi. 
de mottatte tjenestene og forpliktelsen innregnes umiddelbart eller over 
innvinningsperioden dersom rettighetene ikke blir innvunnet før den ansatte 
fullfører en nærmere angitt tjenesteperiode. Fram til forpliktelsen gjøres opp, 
måles forpliktelsens virkelige verdi på nytt på hvert rapporteringstidspunkt og på 
oppgjørstidspunktet, med endringer i virkelig verdi innregnet i periodens resultat.

Inntektsskatt
periodeskatt, som er beløpet for inntektsskatt som skal betales knyttet til 
skattepliktig inntekt i en periode, innregnes som en forpliktelse i den grad den 
ikke er betalt. dersom betalt beløp overstiger det skyldige beløpet innregnes 
det overskytende som en eiendel.

en forpliktelse ved utsatt skatt innregnes for alle skatteøkende midlertidige 
forskjeller, med unntak for forpliktelser som oppstår av førstegangsinnregning 
av goodwill.

en eiendel ved utsatt skatt innregnes for skattereduserende midlertidige 
forskjeller, fremføring av uutnyttede skattemessige underskudd og fremføring 
av uutnyttede skattefradrag i den utstrekning det er sannsynlig at det vil bli 
tilgjengelig fremtidig skattepliktig inntekt som disse fordelene kan utnyttes mot.

det innregnes ikke forpliktelse ved utsatt skatt for skatteøkende midlertidige 
forskjeller knyttet til investeringer i datterforetak og andeler i felleskontrollert 
virksomhet når Schibsted er i stand til å kontrollere tidspunktet for 
tilbakeføring av den midlertidige forskjellen og det er sannsynlig at den 
midlertidige forskjellen ikke vil reversere i overskuelig fremtid.

Kostnad (inntekt) ved skatt omfatter kostnad (inntekt) ved periodeskatt og 
kostnad (inntekt) ved utsatt skatt. alle beløp som innregnes som eiendeler 
eller forpliktelser ved periodeskatt og eiendeler eller forpliktelser ved utsatt 
skatt innregnes i resultatet, med mindre skatten oppstår som følge av en 
transaksjon eller hendelse som er innregnet i totalresultat eller direkte i 
egenkapitalen eller oppstår som følge av en virksomhetssammenslutning.

avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler
en avsetning innregnes når det foreligger en forpliktelse (juridisk eller 
underforstått) som er resultat av en tidligere hendelse, der det er sannsynlig 
at det vil skje et økonomisk oppgjør som følge av denne forpliktelsen, og det 
kan foretas et pålitelig estimat av forpliktelsesbeløpet. 

beste estimat av de utgifter som kreves for å gjøre opp forpliktelsen innregnes 
som avsetning. Når effekten er vesentlig diskonteres avsetningen med en 
markedsbasert diskonteringsrente før skatt.

avsetning for omstrukturering av virksomheten innregnes når en underforstått 
plikt oppstår. en slik plikt anses å ha oppstått når omstillingsplanen er vedtatt 
og gjennomføring av planen har begynt eller hovedtrekkene i planen er 
kunngjort for dem som berøres av den.

betingede forpliktelser og betingede eiendeler innregnes ikke. betingede 
forpliktelser omtales i note med mindre muligheten for at det vil skje et økonomisk 
oppgjør som følge av forpliktelsen, er svært usannsynlig. betingede eiendeler 
omtales i note når et økonomisk oppgjør som følge av eiendelen er sannsynlig.

andre inntekter og kostnader
inntekter og kostnader som inngår i driftsresultatet, men er av uregelmessig 
karakter og har vesentlig betydning for driftssegmentene vises på separat 
linje i resultatregnskapet. andre inntekter og kostnader vil typisk inkludere 
restruktureringskostnader, vesentlige gevinster eller tap ved avhending av 
immaterielle eiendeler eller eiendom, anlegg og utstyr samt gevinster eller 
tap ved avhending av datterforetak, andeler i felleskontrollert virksomhet eller 
tilknyttede selskaper.

anleggsmidler holdt for salg
et anleggsmiddel (eller en avhendingsgruppe) klassifiseres som holdt for 
salg dersom deres balanseførte verdi i hovedsak vil bli gjenvunnet ved en 
salgstransaksjon heller enn ved fortsatt bruk.

en avhendingsgruppe omfatter eiendeler som skal avhendes sammen i en 
enkelt transaksjon ved salg eller på annen måte samt forpliktelsene direkte 
tilknyttet disse eiendelene som vil bli overført i transaksjonen.

et anleggsmiddel eller en avhendingsgruppe klassifisert som holdt for salg 
måles til laveste av balanseført verdi og virkelig verdi fratrukket salgsutgifter. 
anleggsmidler klassifisert som holdt for salg og anleggsmidler som er en del 
av en avhendingsgruppe klassifisert som holdt for salg avskrives ikke.

anleggsmidler og eiendeler i en avhendingsgruppe klassifisert som holdt 
for salg presenteres atskilt fra andre eiendeler i balansen. Forpliktelsene til 
en avhendingsgruppe klassifisert som holdt for salg presenteres separat fra 
andre forpliktelser i balansen.

avviklet virksomhet
resultat av avviklet virksomhet presenteres separat i resultatregnskapet. Som 
avviklet virksomhet klassifiseres en del av konsernet som enten er avhendet 
eller er klassifisert som holdt for salg, og som representerer en separat og 
vesentlig virksomhet.

resultat av avviklet virksomhet presenteres separat fra og med den periode 
virksomheten avhendes eller klassifiseres som holdt for salg. tidligere 
perioders resultatregnskap omklassifiseres slik at alle poster tilknyttet 
avviklet virksomhet presenteres atskilt fra videreført virksomhet for alle 
perioder som presenteres.

oppstilling av kontantstrømmer
oppstilling av kontantstrømmer er utarbeidet etter den indirekte metoden. 
Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og 
plasseringer med forfall innen tre måneder fra plasseringstidspunktet.

resultat per aksje
resultat per aksje og utvannet resultat per aksje presenteres for ordinære aksjer. 
resultat per aksje beregnes ved å dele majoritetens andel av resultat med et veid 
gjennomsnittlig antall ordinære utestående aksjer. Utvannet resultat per aksje 
beregnes av majoritetens andel av resultat dividert med gjennomsnittlig antall 
ordinære utestående aksjer justert for potensielle utvanningseffekter.

utbytte
Utbytte innregnes som forpliktelse i balansen på det tidspunkt et slikt utbytte 
er behørig godkjent av selskapets generalforsamling.
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IFrs-sTanDarDer og IFrIC-ForToLknInger soM Ikke har 
TrÅDT I kraFT
iaSb har vedtatt et antall nye standarder og fortolkninger samt endringer 
til eksisterende standarder og fortolkninger som ikke har trådt i kraft 
for regnskapsåret som avsluttes 31.12.2011 og som ikke er anvendt ved 
utarbeidelsen av dette konsernregnskapet. ingen av de nye standarder og 
fortolkninger samt endringer til eksisterende standarder og fortolkninger 
som kan få vesentlig effekt for konsernregnskapet er godkjent av eU per 
31.12.2011, hvilket er en forutsetning for anvendelse av Schibsted ved 
utarbeidelse av konsernregnskap.

av standardene vedtatt av iaSb antas iFrS 11 Joint agreements og endringer til 
iaS 19 Ytelser til ansatte å være de prinsippendringer som i størst grad vil kunne 
påvirke Schibsteds konsernregnskap dersom disse også godkjennes av eU. disse 
standardene forventes å bli eU-godkjent og å tre i kraft i 2013.

iFrS 11 Joint agreements vil fjerne muligheten for forholdsmessig 
konsolidering av felleskontrollerte foretak.

endringer i iaS 19 Ytelser til ansatte vil innebære at korridorløsningen 
(utsatt innregning av endringer i pensjonsforpliktelser og eiendeler) ikke 
lenger vil være et tillatt alternativ. dette vil resultere i høyere volatilitet 
på balansen enn ved bruk av korridorløsningen. endringene medfører at 
endringer i netto pensjonsforpliktelser som innregnes i resultatet begrenses 
til netto rentekostnad og periodens pensjonsopptjening. Forventet avkastning 
på pensjonsmidler vil erstattes med en estimert avkastning basert på 
diskonteringsrenten.

NotE 3 
BrUK aV EstIMatEr

Konsernets regnskap er på mange områder påvirket av estimater. Sentrale 
områder hvor bruk av estimater har vesentlig betydning for regnskapsførte 
verdier, og således innebærer risiko for endringer som kan påvirke resultater  
i fremtidige perioder, er omtalt under.

Verdsettelse av immaterielle eiendeler i forbindelse med virksomhets-
sammenslutninger samt testing av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 
for verdifall (se note 11 immaterielle eiendeler og note 12 Varige driftsmidler 
og investeringseiendom) vil i stor grad baseres på estimerte fremtidige 
kontantstrømmer. tilsvarende vil forventet brukstid og restverdi som inngår 
i beregning av avskrivninger og amortiseringer være basert på estimater. 
Konsernet har virksomhet innenfor etablerte medier, men er også aktiv i forhold 
til å etablere posisjoner på et tidlig tidspunkt i nye mediekanaler både gjennom 
virksomhetssammenslutninger og egen etablering. estimater knyttet til 
fremtidige kontantstrømmer og valg av diskonteringsrente for å beregne nåverdi 
er basert på ledelsens forventninger til markedsutvikling, konkurransesituasjon, 
teknologisk utvikling, evnen til å realisere synergier, rentenivå og andre 
relevante forhold. Slike estimater er beheftet med usikkerhet, og ledelsens syn 
på, og faktisk utvikling i forannevnte forhold, kan endres over tid. endringer i 
ledelsens oppfatning og faktisk utvikling kan medføre behov for nedskrivninger 
av eiendeler i fremtidige perioder.

risiko for endringer i forventede kontantstrømmer som påvirker regnskapet vil 
naturlig være høyere i markeder i tidlig fase og være mer begrenset i etablerte 
markeder. Videre vil risikoen for endringer være betydelig høyere i perioder 
med usikre makroøkonomiske prognoser. i dagens situasjon anser ledelsen 
de makroøkonomiske forholdene i Spania i særlig grad å være beheftet med 
usikkerhet. Verdsettelse av konsernets eiendeler i ScM Spania er basert 
på kontantstrømmer hvor det forventes vekst sammenlignet med dagens 
kontantstrøm. Manglende forbedring i den makroøkonomiske situasjonen i Spania 
kan således medføre at konsernets estimerte kontantstrømmer må nedjusteres. 
det er i 2010 foretatt en betydelig investering i nettstedet Leboncoin.fr (ScM 
France SaS), basert på en verdsettelse av selskapet hvor det forventes vekst i 
fremtidige kontantstrømmer. Negativ utvikling i underliggende makroøkonomi i 
Frankrike vil dermed medføre risiko for at konsernets estimater må nedjusteres.

immaterielle eiendeler som ikke amortiseres testes årlig for behov for 
nedskrivning. Øvrige eiendeler testes for nedskrivning hvis det foreligger 
indikasjoner på verdifall. Slike indikasjoner vil typisk være endringer i 
markedsutvikling, konkurransesituasjon og teknologisk utvikling. på samme måte 
vurderes avskrivnings- og amortiseringsplaner og eventuelle restverdier periodisk. 

Schibsted har i 2011 nedskrevet goodwill med NoK 120 mill. den vesentligste 
nedskrivningen (NoK 111 mill.) er knyttet til gratisavisvirksomheten i Spania 
(20 Minutos Spania) og er en konsekvens av markedssituasjon og usikkerhet i 
makroøkonomiske prognoser.

Schibsted nedskrev i 2010 goodwill med NoK 77 mill. som følge av verdifall. 
de vesentligste nedskrivningene var knyttet til goodwill i Kapaza i belgia og 
Finn Foto i Norge som følge av sviktende inntjening samt i Nettby i Norge som 
følge av beslutning om avvikling av virksomheten.
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NotE 4 
ENDrINGEr I KoNsErNEts 
 saMMENsEtNING

Schibsted har i 2011 investert NoK 146 mill. (netto NoK 123 mill. korrigert 
for kontanter i overtatt selskap) knyttet til kjøp av nye datterselskaper 
(virksomhetssammenslutninger). Se note 5 Virksomhetssammenslutninger  
for utfyllende informasjon knyttet til virksomhetssammenslutningene.

Schibsted har i 2011 investert NoK 1 265 mill. knyttet til økning av eierinteresse 
i datterselskap, i all hovedsak knyttet til Media Norge aS. av vederlaget er 
NoK 688 mill. betalt ved benyttelse av egne aksjer.

Schibsted økte i januar 2011 eierandelen i Media Norge aSa med 3,6 % 
til 85,9 % ved kjøp av aksjer. i mai 2011 ble fusjon mellom Schibsted aSa 
og Media Norge aSa gjennomført. bytteforholdet i fusjonen bygget på en 
verdi på NoK 72,50 per aksje i Media Norge aSa og NoK 171,35 per aksje i 
Schibsted aSa. dette verdsatte egenkapitalen i Media Norge til NoK 7,25 mrd. 
oppgjør for fusjonen var for Media Norges minoritetsaksjonærer i form av to 
tredjedeler aksjer i Schibsted aSa og en tredjedel kontanter. en aksje i Media 
Norge aSa ga 0,2821 aksjer i Schibsted aSa. i tillegg mottok minoritetseierne 
i Media Norge aSa NoK 24,17 i kontanter per aksje i Media Norge aSa. 
Kontantvederlaget utgjorde NoK 344 mill. inkludert rente fra 10. januar 2011 
til fusjonen trådte i kraft. Schibsted benyttet egne aksjer i oppgjøret, og ingen 
aksjer ble således utstedt i forbindelse med fusjonen.

i Schibsteds konsernregnskap er fusjonen regnskapsmessig behandlet som 
en egenkapitaltransaksjon (økning eierandel i datterselskap). Ved økning 
av eierandel i datterselskap blir minoritetsinteressers balanseførte verdi 
justert for å gjenspeile endringene i deres relative andel i datterselskapet, 
og forskjellen mellom det beløp minoritetsinteressene er justert for og 
den virkelige verdien av det vederlaget som ble betalt, innregnes direkte i 
egenkapitalen og henføres til morselskapets eiere.

Schibsted har i 2011 solgt enkelte mindre datterselskap, herunder 100 % 
av aksjene i Sandrew Metronome Norge aS og 100 % av aksjene i Sandrew 
Metronome distribution Finland oY. Netto gevinst ved salg av datterselskaper 
utgjør NoK 16 mill. og er inkludert i andre inntekter og kostnader, se note 8 
andre inntekter og kostnader.

Media Norge inngår i driftssegment Mediehus Skandinavia. Sandrew Metronome 
Norge aS og Sandrew Metronome distribution Finland oY inngikk i andre.

Schibsted har i 2010 investert NoK 1 762 mill. knyttet til kjøp av nye 
datterselskaper (virksomhetssammenslutninger). den vesentligste 
investeringen er i editions aixoises Multimédia SaS (ScM France SaS) som 
driver nettstedet Leboncoin.fr, samt investeringer i Lendo ab og Flytteportalen 
aS. Se note 5 Virksomhetssammenslutninger for utfyllende informasjon 
knyttet til virksomhetssammenslutningene. 

Schibsted har i 2010 investert NoK 255 mill. knyttet til økning av eierandel i 
datterselskaper. i september 2010 kjøpte Schibsted 49 % av aksjene i tVNU 
Sweden ab og eierandel etter kjøpet er 100 %. i november 2010 kjøpte 
Schibsted 46 % i Lendo ab og eierandel etter kjøpet er 97 %. Schibsted har i 

Schibsted nedskrev i 2008 goodwill med NoK 1 291 mill. knyttet til ScM Spania 
og i 2010 ble goodwill knyttet til Kapaza nedskrevet med NoK 37 mill. endringer 
i vesentlige beregningsforutsetninger ville økt (redusert) gjenvinnbart beløp 
(NoK mill.) per 31.12.2011 for disse enhetene som følger: 

sCM spania kapaza

Wacc +1 % (358) (21)

(1 %) 446 26

Vekst år 6 og fremover +1 % 454 25

(1 %) (342) (19)

en økning i Wacc på 1 % ville medført nedskrivning av goodwill knyttet til ScM 
Spania i 2011 på NoK 244 mill. mens en reduksjon på 1 % i vekst for år seks og 
fremover ville medført en nedskrivning på NoK 229 mill. avvik mellom disse 
nedskrivningsbeløpene og endring i gjenvinnbart beløp presentert over, reflekterer 
at faktisk beregnet gjenvinnbart beløp overstiger balanseført verdi med ca. 
NoK 114 mill. Som beskrevet over påvirkes beregnet gjenvinnbart beløp også av de 
forventninger som legges til grunn for fremtidig kontantstrøm. disse estimatene 
er beheftet med usikkerhet. en reduksjon av de forventede fremtidige netto 
kontantstrømmene knyttet til ScM Spania på mer enn ca. 3,5 % i forhold til de 
estimater som faktisk er lagt til grunn, ville medført at goodwill måtte nedskrives.

en økning i Wacc på 1 % ville medført en nedskrivning av goodwill knyttet til 
Kapaza i 2011 på NoK 5 mill. mens en reduksjon på 1 % i vekst for år seks og 
fremover ville medført en nedskrivning på NoK 3 mill. 

regnskapsføring av pensjonsforpliktelser innebærer valg av økonomiske 
forutsetninger blant annet knyttet til diskonteringsrente, forventet lønns-, 
pensjons- og G-regulering. endringer i forutsetninger påvirker virkelig verdi av 
pensjonsforpliktelser, men vil få effekt for konsernets resultatregnskap gjennom 
amortisering først når akkumulerte estimatavvik overstiger 10 % av det høyeste 
av pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. Se note 21 pensjonsordninger.

en økning/reduksjon av diskonteringsrenten med 1 % vil, hensyntatt endringer 
som følge av andre forutsetninger som varierer i takt med denne, redusere/øke 
nåverdien av ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser med ca. 6 %.

Finansielle instrumenter måles til virkelig verdi. i de tilfeller observerbar 
markedsverdi ikke foreligger er virkelig verdi estimert basert på 
ulike verdsettelsesmetoder. Konsernets finansielle instrumenter og 
verdsettelsesmetoder fremkommer i note 10 Finansielle instrumenter etter 
kategori.

Nåverdi av fremtidig kjøpesum knyttet til minoritetsinteressers salgsopsjoner 
på aksjer i datterselskaper regnskapsføres som gjeld, se note 25 Finansielle 
forpliktelser knyttet til minoritetsinteressers salgsopsjoner. Forpliktelsene 
er regnskapsført med estimert verdi og estimatet kan endres i fremtidige 
perioder siden utøvelsesprisen er knyttet til fremtidig virkelig verdi og/eller 
fremtidige resultater.

Schibsted vil til enhver tid kunne være involvert i rettstvister som en følge av 
konsernets ordinære virksomhet. regnskapsmessig konsekvens av rettstvister 
vurderes løpende og det innregnes en forpliktelse i den grad det er sannsynlig 
at tvister vil medføre en fremtidig utbetaling og det kan foretas et pålitelig 
estimat av forpliktelsen.
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2010 økt eierandelen i Media Norge aSa fra 80,44 % til 82,31 %. Kjøpesummen 
er belastet mot egenkapital i samsvar med iaS 27.

Willhaben internet Service Gmbh, som er en felleskontrollert virksomhet hvor 
Schibsted eier 50 %, kjøpte i april 2010 100 % av aksjene i car4You Gmbh. 
car4You Gmbh er en østerriksk bilportal.

Schibsted avhendet i mai 2010 eiendommen som benyttes av Media Norge 
trykk oslo aS i Sandakerveien 121 i oslo gjennom salg av 100 % av aksjene 
i Sandakerveien 121 aS. Salgssum var NoK 702 mill. og gevinst på NoK 416 
mill. er inkludert i andre inntekter og kostnader, se note 8 andre inntekter 
og kostnader. det er inngått avtale om tilbakeleie av bygget for en periode 
på 15 år med opsjon på fornyelse i fem pluss fem pluss fem år. Leieavtalen 
behandles regnskapsmessig som en operasjonell leieavtale.

Schibsted solgte i juli 2010 konsernets aksjer i datterselskapet Scanpix 
Norge aS og i november 2010 konsernets aksjer i den felleskontrollerte 
virksomheten car & boat Media holding SaS. Salget av car & boat Media 
holding SaS var en del av en samlet avtale hvor Schibsted samtidig kjøpte 
50 % av editions aixoises Multimédia SaS (ScM France SaS). total gevinst 
på NoK 62 mill. er inkludert i andre inntekter og kostnader, se note 8 andre 
inntekter og kostnader.

Sandakerveien 121 aS, Scanpix Norge aS og Lendo ab inngår i driftssegment 
Mediehus Skandinavia. car4You Gmbh, Flytteportalen aS, editions aixoises 
Multimédia SaS (ScM France SaS) og car & boat Media holding SaS inngår i 
driftssegment online rubrikk.

NotE 5 
VIrKsoMhEts
saMMENsLUtNINGEr

VIrksoMheTssaMMensLuTnInger I 2011:
Schibsted har i 2011 investert NoK 146 mill. (netto NoK 123 mill. korrigert 
for kontanter i overtatt selskap) knyttet til kjøp av nye datterselskaper 
(virksomhetssammenslutninger).

i mars 2011 kjøpte Schibsted den svenske værtjenesten Klart.se. i april 2011 
kjøpte Schibsted 100 % av aksjene i tvnet Sia i Latvia som driver nettavisen 
tvnet.lv. i juni 2011 kjøpte Schibsted 55 % av aksjene i Sibmedia interactive 
S.r.L. i romania som driver online rubrikkvirksomheten tocmai.ro. i juli 2011 
kjøpte Schibsted 69,95 % av aksjene i Service response europe ab i Sverige 
som driver servicefinder.se, en markedsplass for tjenester. i september 
2011 kjøpte Schibsted 50,09 % av aksjene i done deal Ltd i irland som driver 
rubrikkvirksomheten donedeal.ie. Schibsted har i tillegg gjennomført noen 
mindre virksomhetssammenslutninger.

investeringene ble gjennomført som en del av Schibsteds vekststrategi. 
investeringene er delvis knyttet opp mot satsing på online rubrikk i nye 
markeder og delvis til utvikling av nettbaserte vekstselskaper som nyter  
godt av sterke trafikkposisjoner og merkenavn for etablerte virksomheter  
i Norge og Sverige. 

Virksomhetssammenslutningene medførte innregning av goodwill med  
NoK 115 mill. som er knyttet til ikke kontraktsfestede kunderelasjoner, 
selskapenes samlede arbeidsstokk samt synergieffekter. av goodwillen  
antas NoK 19 mill. å være skattemessig fradragsberettiget.

i tabellene nedenfor vises vederlaget til selger og de innregnede beløpene  
for eiendeler og forpliktelser etter virksomhetssammenslutningene:

sum virksomhets-
sammenslutninger

Vederlag:

Kontanter 126

andre eiendeler 20

betinget vederlag 3

sum vederlag til selger 149

Innregnede beløp for eiendeler og forpliktelser:

Varemerker (ubestembar levetid) 54

datasystemer og lisenser 14

Varige driftsmidler 1

Kundefordringer 8

andre kortsiktige eiendeler 29

Forpliktelse ved utsatt skatt  (8)

Kortsiktig gjeld  (24)

sum identifiserbare nettoeiendeler 74

Minoritetsinteresser  (40)

Goodwill 115

sum 149

Minoritetsinteresser er målt til forholdsmessig andel av det overtatte foretakets 
identifiserbare nettoeiendeler. i de tilfeller det foreligger plikt for Schibsted til 
å kjøpe minoritetsaksjonærers eierandeler, innregnes dette som en finansiell 
forpliktelse i regnskapet med motsvarende endring i egenkapital, se note 25 
Finansielle forpliktelser knyttet til minoritetsinteressers salgsopsjoner.

den virkelige verdien av overtatte fordringer er NoK 9 mill., hvorav NoK 
8 mill. er kundefordringer. det er ikke vesentlig avvik mellom brutto 
kontraktsmessige fordringer og fordringenes virkelige verdi.

Selskapene overtatt i virksomhetssammenslutningene har siden kjøpet bidratt 
med NoK 40 mill. i driftsinntekter og bidratt negativt med NoK 3 mill. til 
konsernets årsresultat.

dersom overtakelsestidspunktet for alle virksomhetssammenslutningene 
hadde vært 1.1.2011 ville driftsinntekter og årsresultat for konsernet økt med 
henholdsvis NoK 35 mill. og NoK 3 mill.

det har ikke påløpt vesentlige utgifter i tilknytning til 
virksomhetssammenslutningene.

VIrksoMheTssaMMensLuTnInger I 2010: 
Schibsted investerte i 2010 NoK 1 762 mill. knyttet til kjøp av nye 
datterselskaper (virksomhetssammenslutninger).
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kjøp av editions aixoises Multimédia sas (Leboncoin.fr)
i november 2010 kjøpte Schibsted 50 % av aksjene i editions aixoises Multimédia 
SaS. Selskapet har i ettertid skiftet navn til ScM France SaS. Schibsted var før 
gjennomføring av dette kjøpet eier av 50 % av aksjene i selskapet og investeringen 
ble regnskapsført som felleskontrollert virksomhet. Kjøpet av editions aixoises 
Multimédia SaS er regnskapsført som en virksomhetssammenslutning som er 
gjennomført trinnvis.

editions aixoises Multimédia SaS eier Leboncoin.fr, det ledende online 
rubrikknettstedet i Frankrike.

Økt eierskap i Leboncoin.fr er av stor strategisk betydning for Schibsted. 
Kontroll over selskapet styrker både muligheten til å videreutvikle nettstedet 
Leboncoin.fr og til å utvikle nye nettvirksomheter i det franske markedet.

Virksomhetssammenslutningen medførte innregning av goodwill med 
NoK 2 608 mill. som er knyttet til ikke kontraktsfestede kunderelasjoner, 
selskapets samlede arbeidsstokk samt en kontrollpremie relatert til 
muligheten til å utvikle nye nettvirksomheter i det franske markedet, raskere 
beslutningstakning, større muligheter for synergier og fremtidig utvikling. 
ingen del av goodwillen forventes å være skattemessig fradragsberettiget.

det er i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen gjort en avtale med tidligere 
eiere om betinget vederlag. det betingete vederlaget er relatert til omsetning 
i editions aixoises Multimédia SaS i 2013. Vederlaget bestemmes av nivået 
på omsetningen i form av et trappetrinnssystem. avhengig av omsetning vil 
vederlaget være mellom eUr 0 og 10 mill. Virkelig verdi av fremtidig utbetaling 
er estimert med referanse til det mest sannsynlige omsetningsnivået hvor 
den tilhørende utbetalingen på eUr 10 mill. er diskontert til nåverdi på 
oppkjøpstidspunktet med diskonteringsrente på 2,7 %. 

Utgifter i tilknytning til overtakelsen utgjør NoK 10 mill. og er inkludert i andre 
inntekter og kostnader, se note 8 andre inntekter og kostnader.

Schibsted har innregnet en gevinst på NoK 1 518 mill. som følge av at tidligere 
egenkapitalinteresse, ved virksomhetssammenslutninger som gjennomføres 
trinnvis, skal måles på ny til virkelig verdi på overtakelsestidspunktet og 
verdiendring innregnes i resultatet. Gevinsten er inkludert i andre inntekter  
og kostnader, se note 8 andre inntekter og kostnader.

andre virksomhetssammenslutninger:
i mai 2010 kjøpte Schibsted 51 % av aksjene i Lendo ab og i juli 2010 kjøpte 
Schibsted 50,1 % av aksjene i Flytteportalen aS.

Lendo ab er en nettbasert svensk formidler av privatlån og Flytteportalen aS er 
en norsk nettbasert adresseendringstjeneste.

investeringene ble gjennomført som en del av Schibsteds vekststrategi og gir 
muligheter for å utnytte inntekts- og kostnadssynergier samt mulighet for bedre 
generering av trafikk mellom de ulike nettbaserte tjenestene innen konsernet.

Virksomhetssammenslutningene medførte innregning av goodwill med NoK 17 mill. 
som er knyttet til ikke kontraktsfestede kunderelasjoner og andre synergieffekter. 
ingen del av goodwillen forventes å være skattemessig fradragsberettiget.

i tabellene nedenfor vises vederlaget og de innregnede beløpene for eiendeler 
og forpliktelser etter virksomhetssammenslutningene:

editions aixoises 
Multimédia sas

andre 
 virksomhets- 

sammenslutninger

sum 
 virksomhets- 

sammenslutninger

Vederlag:

Kontanter 1 655 33 1 688

betinget vederlag 75  - 75

sum vederlag  
til selger 1 730 33 1 763

Virkelig verdi av 
tidligere egen kapital-
interesse 1 576  - 1 576

sum 3 306 33 3 339

Innregnede beløp for eiendeler og forpliktelser:

Varemerker  
(ubestembar levetid) 734 22 756

datasystemer og 
lisenser 30 5 35

Kunderelasjoner 78  - 78

Varige driftsmidler 4  - 4

eiendel ved utsatt skatt  - 2 2

Kundefordringer 33 3 36

andre kortsiktige 
eiendeler 188 18 206

Forpliktelse ved  
utsatt skatt  (280)  (7)  (287)

Kortsiktig gjeld  (89)  (10)  (99)

sum identifiserbare 
nettoeiendeler 698 33 731

Minoritetsinteresser  -  (17)  (17)

Goodwill 2 608 17 2 625

sum 3 306 33 3 339

Minoritetsinteresser er målt til forholdsmessig andel av det overtatte foretakets 
identifiserbare nettoeiendeler. i de tilfeller det foreligger plikt for Schibsted til 
å kjøpe minoritetsaksjonærers eierandeler, innregnes dette som en finansiell 
forpliktelse i regnskapet med motsvarende endring i egenkapital, se note 25 
Finansielle forpliktelser knyttet til minoritetsinteressers salgsopsjoner.

den virkelige verdien av fordringer er NoK 63 mill., hvorav NoK 36 mill. er 
kundefordringer. ingen av fordringene er nedskrevet for tap og det forventes 
således at brutto kontraktsmessige fordringer kan inndrives.

editions aixoises Multimédia SaS har siden kjøpet bidratt med NoK 28 mill.  
i driftsinntekter og bidratt med NoK 9 mill. til konsernets årsresultat. 

Flytteportalen aS og Lendo ab har siden oppkjøpet bidratt med NoK 24 mill.  
i driftsinntekter og bidratt med NoK 4 mill. til konsernets årsresultat. 

dersom alle virksomhetssammenslutningene hadde skjedd med 
regnskapsmessig virkning fra 1.1.2010 ville bidrag fra de sammensluttede 
virksomhetene medført økte driftsinntekter med NoK 149 mill. og økning i 
årsresultat med NoK 40 mill.
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NotE 6 
hENDELsEr EttEr 
 rapportErINGspErIoDEN

12. januar 2012 offentliggjorde Schibsted Media Group et tilbud til aksjonærene 
i aspiro ab om kontant kjøp av alle aksjer i aspiro ab for SeK 1,65 per aksje. 
aspiro ab er en ledende leverandør av streamingtjenester for tV og musikk. 
tilbudet verdsatte egenkapitalen i aspiro ab til ca. SeK 340 mill.

Schibsted har frem til 13. mars 2012 kjøpt aksjer under tilbudet og utenfor 
tilbudet og Schibsteds eierandel i aspiro ab er etter disse kjøpene 74,3 %. 
Schibsted var før offentliggjøring av tilbudet eier av 18,3 % av aksjene i 
aspiro ab. i tillegg hadde Schibsted gjennom en trS-avtale den økonomiske 
interessen knyttet til ytterligere 21,3 % av aksjene i aspiro ab. 

Schibsted har gjennom aksjekjøpene oppnådd kontroll over aspiro 
ab og aspiro ab vil således bli konsolidert som datterselskap fra 
overtakelsestidspunktet. Virksomhetssammenslutningen vil bli regnskapsført 
som en trinnvis overtakelse. en gevinst ved ny måling av opprinnelig 
eierinteresse på i størrelsesorden NoK 40 mill vil bli innregnet på 
overtakelsestidspunktet. aspiro ab er et børsnotert selskap og Schibsted har 
hatt begrenset tilgang til informasjon. det foreligger ved godkjennelsen av 
dette årsregnskap derfor ikke opplysninger om de beløp som vil bli innregnet 
for hver vesentlig klasse av anskaffede eiendeler og overtatte forpliktelser.

Schibsted har i februar 2012, for å øke antall kilder til finansiering og 
diversifisere konsernets lånestruktur, utstedt NoK 800 mill. i form av nye 
usikrede obligasjonslån i det norske obligasjonsmarkedet. Utstedelsen er delt 
mellom et femårs lån pålydende NoK 500 mill. og et syvårs lån pålydende 
NoK 300 mill.

NotE 7 
oppLYsNINGEr oM 
 DrIftssEGMENtEr

Schibsted rapporterer tre driftssegmenter; Mediehus Skandinavia, Mediehus 
internasjonal og online rubrikk. 

Segment Mediehus Skandinavia inkluderer Media Norge, VG, Schibsted Sverige 
samt konsernets forlagsvirksomhet. Media Norge omfatter mediehusene 
aftenposten, bergens tidende, Stavanger aftenblad og Fædrelandsvennen. 
Schibsted Sverige omfatter mediehusene aftonbladet og Svenska dagbladet 
samt en portefølje av nettbaserte vekstselskaper (Schibsted tillväxtmedier 
med unntak av hitta).

Segment Mediehus internasjonal inkluderer 20 Minutos Spain, 20 Minutes 
France og eesti Meedia.

Segment online rubrikk inkluderer Schibsted classified Media, Finn og hitta.

andre virksomheter omfatter selskaper som ikke inngår i de tre 
driftssegmentene, hovedsakelig Sandrew Metronome.

hovedkontor omfatter konsernets hovedkontor Schibsted aSa og konsernets 
sentraliserte finansfunksjon Schibsted Finans aS.

elimineringer omfatter interne salg mellom segmentene. transaksjoner 
mellom segmentene gjennomføres til normale forretningsmessige vilkår.

inndeling i driftssegmenter samsvarer med styringsstrukturen og den 
interne rapporteringen til selskapets øverste beslutningstaker, definert 
som konsernsjef. inndelingen gjenspeiler en inndeling delvis basert på 
virksomhetstype og delvis basert på geografisk lokalisering.

i segmentinformasjon som presenteres er driftsresultat benyttet som mål 
for segmentenes resultat. i intern styring og oppfølging benyttes også brutto 
driftsresultat og brutto driftsresultat etter avskrivninger og amortiseringer 
som mål for segmentenes resultat.
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Informasjon om resultat fordelt på driftssegmenter er som følger:

2011
Mediehus 

skandinavia
Mediehus 

Internasjonal online rubrikk andre hovedkontor elimineringer sum

abonnementsinntekter 1 656 86  -  -  -  - 1 742

Løssalgsinntekter 2 571 57 13  -  -  - 2 641

annonseinntekter 4 465 628 3 335  -  -  - 8 428

Øvrige driftsinntekter 1 174 209 72 110 2  - 1 567

eksterne driftsinntekter 9 866 980 3 420 110 2  - 14 378

interne driftsinntekter 125 24 75 4 45 (273) -

Driftsinntekter 9 991 1 004 3 495 114 47 (273) 14 378

driftskostnader (8 757) (967) (2 416) (111) (254) 273 (12 232)

andel resultat fra tilknyttede selskaper 41 1 (3) - - - 39

Brutto driftsresultat 1 275 38 1 076 3 (207) - 2 185

avskrivninger og amortiseringer (290) (35) (177) (2) (1) - (505)

Brutto driftsresultat etter avskrivninger og 
 amortiseringer 985 3 899 1 (208) - 1 680

Nedskrivninger (20) (111) (60) - - - (191)

andre inntekter og kostnader (65) (8) 4 19 - - (50)

Driftsresultat 900 (116) 843 20 (208) - 1 439

2010
Mediehus 

skandinavia
Mediehus 

Internasjonal online rubrikk andre hovedkontor elimineringer sum

abonnementsinntekter 1 583 89  -  -  -  - 1 672

Løssalgsinntekter 2 721 61 14  -  -  - 2 796

annonseinntekter 4 342 622 2 723  -  -  - 7 687

Øvrige driftsinntekter 1 031 201 119 260 2  - 1 613

eksterne driftsinntekter 9 677 973 2 856 260 2 - 13 768

interne driftsinntekter 94 36 82 1 40 (253) -

Driftsinntekter 9 771 1 009 2 938 261 42 (253) 13 768

driftskostnader (8 488) (949) (1 961) (217) (243) 253 (11 605)

andel resultat fra tilknyttede selskaper 41  - (5)  -  -  - 36

Brutto driftsresultat 1 324 60 972 44 (201)  - 2 199

avskrivninger og amortiseringer (317) (37) (201) (31) (2)  - (588)

Brutto driftsresultat etter avskrivninger og 
 amortiseringer 1 007 23 771 13 (203)  - 1 611

Nedskrivninger (47) (5) (57) (1)  -  - (110)

andre inntekter og kostnader 347  - 1 562 (8) 8  - 1 909

Driftsresultat 1 307 18 2 276 4 (195)  - 3 410
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Informasjon om driftsinntekter fordelt på produkter og tjenester er som følger:

Driftsinntekter 2011 2010

papiravis 9 001 9 121

Nettavis 1 617 1 302

rubrikk/katalog 3 528 3 002

Levende bilder 206 350

annet 642 427

elimineringer (616) (434)

sum 14 378 13 768 

i driftsinntekter inngår offentlige tilskudd med NoK 56 mill. i 2011 og 
NoK 57 mill. i 2010. i tillegg inngår barteravtaler med NoK 48 mill. i 2011  
og NoK 71 mill. i 2010.

Informasjon om driftsinntekter og anleggsmidler fordelt på geografiske 
områder

Ved presentasjon av geografisk informasjon fordeles driftsinntekter på 
grunnlag av konsernselskapenes lokalisering. det er ingen vesentlige 
avvik mellom fordelingen av driftsinntekter basert på konsernselskapenes 
lokalisering og en fordeling basert på kundenes lokalisering. eiendeler fordeles 
på grunnlag av eiendelens geografiske lokalisering.

Driftsinntekter 2011 2010

Norge 7 637 7 349

Sverige 4 224 4 121

baltikum 566 576

Øvrig europa 1 872 1 644

Øvrige land 79 78

sum 14 378 13 768 

anleggsmidler 2011 2010

Norge 3 333 3 440

Sverige 1 619 1 562

baltikum 353 361

Øvrig europa 6 748 6 911

Øvrige land 59 54

sum 12 112 12 328 

i anleggsmidler inngår eiendeler som forventes gjenvunnet mer enn tolv 
måneder etter balansedagen unntatt eiendeler definert som finansielle 
instrumenter og eiendel ved utsatt skatt.

NotE 8 
aNDrE INNtEKtEr oG KostNaDEr

driftsinntekter og -kostnader som er av uregelmessig karakter og har vesentlig 
betydning for driftssegmentene skilles fra andre ordinære driftsinntekter og 
-kostnader og vises på egen linje innenfor driftsresultatet. 

andre inntekter og kostnader består av: 

2011 2010

restruktureringskostnader  (231)  (61)

Gevinst ved salg av immaterielle  
eien deler, varige driftsmidler og 
investerings eiendom 33 416

Gevinst ved salg av datterselskap og 
 felleskontrollert virksomhet (note 4) 16 62

Gevinst ved endring i pensjonsordninger 99 27

Gevinst fra ny måling av opprinne-
lig  egenkapitalinteresse ved trinnvis 
 overtakelse  - 1 518

oppkjøpskostnader  -  (10)

annet 33  (43)

sum  (50) 1 909

2011
Som følge av iverksatte tiltak for å redusere kostnadsbasen i segmentet Mediehus 
Skandinavia er NoK 202 mill. i restruktureringskostnader innregnet i resultatet. 
Kostnadene er i hovedsak knyttet til nedbemanning i Media Norge, VG og 
Schibsted Sverige. tiltakene er implementert og vil få effekt i perioden 2012–2014 
hvor kostnadsbasen vil reduseres med ca. NoK 200 mill. og antall årsverk vil 
reduseres med 160-200. restruktureringskostnader knyttet til den pågående 
nedskaleringen av virksomheten i Sandrew Metronome utgjør NoK 28 mill.

i forbindelse med nedskaleringen av virksomheten i Sandrew Metronome er det i 
2011 innregnet gevinst ved salg av datterselskaper med NoK 10 mill. og gevinst 
ved salg av immaterielle eiendeler med NoK 33 mill.

Gjennomførte endringer i visse datterselskapers pensjonsordninger har gitt 
en gevinst på NoK 99 mill. endringene omfatter både endringer i ytelser 
innenfor eksisterende planer og overgang fra usikrede ytelsesplaner til 
forsikringsdekning av uføreytelser. 

i annet inngår positiv effekt fra inntektsført avsetning knyttet til endelig 
avklart rettstvist i Sverige.

2010
av restruktureringskostnader på NoK 61 mill. i 2010 gjelder NoK 42 mill. 
samlokalisering i Schibsted Sverige. de øvrige NoK 19 mill. er knyttet til 
nedbemanning i VG, Fædrelandsvennen og Sandrew Metronome.

Gevinst ved salg av varige driftsmidler og investeringseiendom på NoK 416 mill. 
er knyttet til salg av eiendom som benyttes av Media Norge trykk oslo aS.
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Gevinst ved salg av datterselskap og felleskontrollert virksomhet på NoK 62 mill. 
er hovedsakelig knyttet til car & boat Media SaS med NoK 55 mill.

Ny lov om avtalefestet pensjon (aFp) i Norge ble vedtatt 19. februar 2010. 
Schibsted har regnskapsført den gamle aFp-ordningen som en ytelsesbasert 
pensjonsordning. det er i 2010 innregnet en gevinst på NoK 27 mill. som følge 
av avkorting og oppgjør av innregnede forpliktelser knyttet til gammel aFp-
ordning for ansatte som blir omfattet av ny aFp-ordning.

Schibsted har innregnet en gevinst på NoK 1 518 mill. knyttet til transaksjonen 
hvor Schibsted ble 100 % eier av ScM France SaS (Leboncoin.fr). Schibsted 
eide tidligere 50 % av selskapet og selskapet ble regnskapsmessig behandlet 
som felleskontrollert virksomhet. Ved slike trinnvise virksomhetsoverdragelser 
skal tidligere eierandel måles til virkelig verdi og verdiendring innregnes  
i resultatet.

oppkjøpskostnader relaterer seg til ScM France SaS.

i annet inngår forlik i en rettssak mellom dagbladet Medialab og Nettby med 
NoK -24 mill. samt rettstvister i Sverige.

NotE 9 
fINaNsIELL rIsIKostYrING

kapitalstyring
Schibsted er et børsnotert selskap som skal gi konkurransedyktig avkastning 
basert på en sunn økonomi. det er en målsetting å maksimere aksjonærenes 
avkastning gjennom langsiktig vekst i aksjekurs og utbytte.

Selskapets strategi og visjon innebærer høy omstillingstakt og høy grad av 
utvikling av konsernets virksomheter. Schibsteds kapitalstruktur må være 
tilstrekkelig robust for at selskapet skal opprettholde ønsket handlefrihet 
og utnytte vekstmuligheter basert på strenge vurderinger knyttet til 
kapitalallokering.

konsernets kapital består av netto rentebærende gjeld og egenkapital:

2011 2010

Langsiktig rentebærende gjeld 1 907 1 906

Kortsiktig rentebærende gjeld 523 572

Kortsiktige rentebærende plasseringer 10 8

Kontanter og kontantekvivalenter 778 650

netto rentebærende gjeld 1 642 1 820

Konsernets egenkapital 6 659 7 006

Netto gearing (netto rentebærende gjeld/
egenkapital) 0,25 0,26

Ubenyttede langsiktige lånerammer 3 260 2 984

Schibsted vil legge vekt på en fast utdelingsgrad for utbytte, som over tid skal 
være 25-40 prosent av konsernets normaliserte kontantstrøm per aksje. i år 
med svakere konjunkturer vil selskapet søke å utbetale utbytte i øvre del av 
målsatt intervall, så lenge konsernets kapitalstruktur tillater det.

ekstern opplåning og styring av refinansieringsrisiko håndteres på 
morselskapsnivå. Schibsted har en diversifisert portefølje av lån, både med 
hensyn til lånekilder og forfallsprofil. de viktigste lånekildene er det norske 
obligasjonsmarkedet og banker. Schibsted har ikke ekstern kredittrating. den 
finansielle fleksibiliteten vurderes som god og konsernets netto rentebærende 
gjeld i forhold til brutto driftsresultat var 0,8 ved utgangen av 2011. dette er 
på nivå med det målsatte intervallet på 1–2.

tilgjengelig likviditet skal til enhver tid utgjøre minimum 10 prosent av 
forventet årlig omsetning. Med tilgjengelig likviditet menes konsernets 
kontantbeholdning og tilgjengelige langsiktige lånerammer. 

Schibsted følger en konservativ plasseringspolicy der overskuddslikviditet 
benyttes til å nedbetale lån. Frem til forfall på lånene plasseres 
overskuddslikviditet i konsernets konsernkontoordning og eventuelt i form  
av korte pengemarkedsplasseringer hos konsernets samarbeidsbanker.

Finansiell risiko
Schibsted aSa har en finansavdeling som er ansvarlig for finansiering og 
styring av finansielle risikoer, som rente- og valutarisiko, likviditetsrisiko og 
kredittrisiko for konsernet

Valutarisiko
Schibsted har norske kroner som basisvaluta, men er gjennom virksomhet 
utenfor Norge også eksponert for endringer i andre lands valutakurser, 
hovedsakelig euro og svenske kroner. Schibsted har valutarisiko knyttet både 
til balanseførte pengeposter og til netto eierandeler i utenlandske enheter. 
Schibsted benytter lån i utenlandsk valuta, terminkontrakter og swap-avtaler 
for å redusere valutarisiko. Konsernets pengeposteksponering fremgår av 
note 22 rentebærende gjeld og note 18 Kontanter og kontantekvivalenter. 
Konsernet har per 31.12.2011 flere terminkontrakter med kjøp og salg av 
valuta og en rente- og valutaswap inngått for dette formål. 

Valutagevinster og -tap knyttet til lån og terminkontrakter som sikrer 
nettoinvestering i utenlandsk virksomhet innregnes i totalresultat inntil den 
utenlandske enheten avhendes. Øvrige valutagevinster og -tap resultatføres 
løpende som andre finansinntekter eller -kostnader. 

Schibsted har per 31.12.2011 følgende terminkontrakter, som alle kommer til 
forfall i 2012:

Valuta Beløp nok

terminkontrakter, salg eUr 50 388

terminkontrakter, salg chF 11 67

terminkontrakter, salg SeK 182 158

terminkontrakter, kjøp SeK 152 132

av inngåtte terminkontrakter per 31.12.2011 var salg av SeK 182 mill. knyttet 
til sikring av nettoinvestering i utenlandsk virksomhet. Virkelig verdi av 
kontraktene som sikringsbokføres er per 31.12.2011 NoK -4 mill. Virkelig verdi 
på øvrige terminkontrakter er per 31.12.2011 NoK 6 mill. 

Kontantstrøm i valuta relatert til betydelige investeringer og større spesifikke 
transaksjoner sikres ved bruk av finansielle instrumenter. Konsernet hadde 
ingen slike kontrakter per 31.12.2011. Konsernets driftsrelaterte valutarisiko er 
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lav, da størstedelen av kontantstrømmene foregår i de enkelte virksomheters 
lokale valuta.

Schibsted har per 31.12.2011 følgende rente- og valutaswap avtale, som 
kommer til forfall i 2013:

Valuta Beløp nok

rente- og valutaswap eUr 38 295

rente- og valutaswap er knyttet til obligasjonslånet på NoK 300 mill. som 
ble inngått i desember 2010 (iSiN No001059325.4), og samsvarer med alle 
rentebetalinger i lånets løpetid samt hovedstol ved forfall i 2013. avtalen 
sikringsbokføres. Virkelig verdi av swapavtalen var NoK 5 mill. per 31.12.2011.

Schibsted følger en valutasikringsstrategi der nettoinvestering i utenlandsk 
virksomhet sikres. Sikringsgraden er holdt stabil i 2011. per 31.12.2011 
var 50 prosent av konsernets netto rentebærende gjeld i eUr inkludert 
terminkontrakter og rente-og valutaswaper. resterende rentebærende gjeld, 
inkludert terminkontrakter, er fordelt i NoK og SeK.

Sensitiviteten av valutakursendringer er som følger: dersom NoK endres med 10 
prosent sammenlignet med faktisk kurs i forhold til SeK og eUr per 31.12.2011, 
vil konsernets rentebærende gjeld (inkludert valutaderivater) endres med om lag 
NoK 118 mill. dette vil i begrenset grad påvirke konsernets resultat som følge av 
at verdiendringene ville være knyttet til instrumenter som sikrer nettoinvestering 
i utenlandsk virksomhet, men vil endre nøkkeltallet netto rentebærende gjeld i 
forhold til brutto driftsresultat med 0,05.

endring i valutakurser påvirker også omregningen av netto eiendeler 
i utenlandsk virksomhet til norske kroner. effekten av slike endringer 
på konsernets egenkapital begrenses av konsernets valutasikring, hvor 
verdiendringer knyttet til netto eiendeler i utlandet motvirkes av verdiendringer 
knyttet til konsernets rentebærende gjeld og valutaderivater.

renterisiko 
Schibsted har flytende rente på rentebærende gjeld, se note 22 rentebærende 
gjeld, og påvirkes dermed av endringer i rentemarkedet. For hvert 
prosentpoeng endring i den flytende renten vil Schibsteds rentekostnader 
endres med ca. NoK 24 mill. 

råvarerisiko 
Schibsted har forbruk av avispapir, og er derfor eksponert mot prisendringer. 
en endring i prisen på 1 prosent gir et utslag i råvarekostnaden for konsernet 
på ca. NoK 8 mill. per år. avispapirprisene for Norge, Sverige og Spania 
forhandles årlig med leverandørene og er allerede fastsatt for 2012. 

kredittrisiko
Konsernet har lave resultatførte tap knyttet til kundefordringer, se note 17 
Kundefordringer og andre fordringer.

det er begrenset kredittrisiko knyttet til konsernets opplagsinntekter 
ettersom mange av konsernets produkter selges basert på forhåndsbetaling 
(abonnementsavisene). For deler av konsernets annonseomsetning er det 
etablert depositumsordninger og kredittforsikringer. For private annonser på 
nett skjer en betydelig andel av betalingen ved belastning av kredittkort eller 
telefon ved bestilling av annonsen. balanseført verdi av konsernets finansielle 
eiendeler, med unntak av egenkapitalinstrumenter, representerer maksimal 

kreditteksponering, og eksponeringen per 31.12.2011 fremgår av note 10 
Finansielle instrumenter etter kategori. eksponering knyttet til konsernets 
kundefordringer fremgår av note 17 Kundefordringer og andre fordringer. 

Likviditetsrisiko
Konsernets låneavtaler består ved utgangen av året av en diversifisert portefølje 
av lån og lånerammer, både med hensyn til forfallsprofil og långivere. 

per 31.12.2011 har Schibsted en langsiktig likviditetsreserve på NoK 4,0 mrd., 
og netto rentebærende gjeld er NoK 1 642 mill. Likviditetsreserven tilsvarer 
28 prosent av konsernets omsetning. Konsernet har en målsetning om at den 
samlede likviditetsreserven skal være minimum 10 prosent av de neste 12 
måneders forventede omsetning. 

Schibsteds bankfasiliteter inneholder krav til netto rentebærende gjeld 
i forhold til brutto driftsresultat (ebitda). Forholdstallet kan normalt 
ikke overstige 3, men kan rapporteres høyere i inntil 3 kvartaler i løpet av 
låneavtalenes løpetid, såfremt forholdstallet ikke overstiger 4. 
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NotE 10 
fINaNsIELLE  INstrUMENtEr EttEr KatEGorI

Balanseført verdi av eiendeler og forpliktelser fordelt på kategorier er som følger:

note
Balanse per 

31.12.2011

Finansielle 
eiendeler og 

forpliktelser til 
virkelig verdi 

over resultatet
utlån og 

fordringer

 Finansielle 
eiendeler 

 tilgjengelig  
for salg

Øvrige 
finansielle 

forpliktelser
Ikke-finan si elle 

instru menter

immaterielle eiendeler 11 9 611  -  -  -  - 9 611 

Varige driftsmidler og investeringseiendom 12 1 992  -  -  -  - 1 992 

investeringer i tilknyttede selskaper 13 492  -  -  -  - 492 

Langsiktige finansielle eiendeler 14 143  -  - 143  -  - 

eiendel ved utsatt skatt 30 58  -  -  -  - 58 

andre langsiktige eiendeler 15 213  - 196  -  - 17 

Varebeholdninger 16 143  -  -  -  - 143 

Kundefordringer og andre fordringer 17 2 406 11 2 028  -  - 367 

Kortsiktige finansielle eiendeler 14 500  -  - 500  -  - 

Kontanter og kontantekvivalenter 18 778  - 778  -  -  - 

sum eiendeler 16 336 11 3 002 643  - 12 680 

Forpliktelse ved utsatt skatt 30 798  -  -  -  - 798 

pensjonsforpliktelser 21 1 455  -  -  -  - 1 455 

Langsiktig rentebærende gjeld 22 1 907  -  -  - 1 907  - 

annen langsiktig gjeld 23 339  -  -  - 305 34 

Kortsiktig rentebærende gjeld 22 523  -  -  - 523  - 

betalbar skatt 30 428  -  -  - - 428 

annen kortsiktig gjeld 24 4 227 4  -  - 4 223  - 

sum gjeld 9 677 4  -  - 6 958 2 715 

note
Balanse per 
31.12.2010

Finansielle 
eiendeler og 

forpliktelser til 
virkelig verdi 

over resultatet
utlån og 

fordringer

 Finansielle 
eiendeler 

 tilgjengelig  
for salg

Øvrige 
finansielle 

forpliktelser
Ikke-finansi elle 

instrumenter

immaterielle eiendeler 11 9 728  -  -  -  - 9 728 

Varige driftsmidler og investeringseiendom 12 2 112  -  -  -  - 2 112 

investeringer i tilknyttede selskaper 13 465  -  -  -  - 465 

Langsiktige finansielle eiendeler 14 149  -  - 149  -  - 

eiendel ved utsatt skatt 30 102  -  -  -  - 102 

andre langsiktige eiendeler 15 234  - 211  -  - 23 

Varebeholdninger 16 139  -  -  -  - 139 

Kundefordringer og andre fordringer 17 2 504 4 2 096  -  - 404 

Kortsiktige finansielle eiendeler 14 426  -  - 426  -  - 

Kontanter og kontantekvivalenter 18 650  - 650  -  -  - 

sum eiendeler 16 509 4 2 957 575  - 12 973 

Forpliktelse ved utsatt skatt 30 757  -  -  -  - 757 

pensjonsforpliktelser 21 1 499  -  -  -  - 1 499 

Langsiktig rentebærende gjeld 22 1 906  -  -  - 1 906  - 

annen langsiktig gjeld 23 277  -  -  - 207 70 

Kortsiktig rentebærende gjeld 22 572  -  -  - 572  - 

betalbar skatt 30 375  -  -  - - 375 

annen kortsiktig gjeld 24 4 117 4  -  - 4 113  - 

sum gjeld 9 503 4  -  - 6 798 2 701 
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Virkelig verdi av finansielle derivater er som følger:

eiendeler Forpliktelser

2011 2010 2011 2010

terminkontrakter 
valuta 6  - 4  4 

rente og valuta 
swap 5  4  -  - 

sum 11  4 4  4 

konsernets finansielle eiendeler og forpliktelser målt til virkelig verdi, 
inndelt etter verdsettelsesnivå, er som følger: 

31.12.2011: nivå 1 nivå 2 nivå 3 sum

Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg 618  10  15 643 

Finansielle eiendeler til virkelig verdi over 
resultatet  -  11  - 11 

Finansielle forpliktelser til virkelig verdi 
over resultatet  -  (4)  -  (4)

31.12.2010: nivå 1 nivå 2 nivå 3 sum

Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg 522  14  39 575 

Finansielle eiendeler til virkelig verdi over 
resultatet  -  4  - 4 

Finansielle forpliktelser til virkelig verdi 
over resultatet  -  (4)  -  (4)

De ulike verdsettelsesnivåene er definert som følger:
Nivå 1: Verdsettelse basert på noterte priser (ikke-justerte) i aktive markeder 

for identiske eiendeler eller forpliktelser.
Nivå 2: Verdsettelse basert på andre data enn de noterte prisene som inngår 

i nivå 1, som er observerbare for eiendelen eller forpliktelsen enten 
direkte (dvs. som priser) eller indirekte (dvs. avledet fra priser). 

Nivå 3: Verdsettelse basert på data for eiendelen eller forpliktelsen som 
bygger på ikke observerbare markedsdata.

Virkelig verdi av finansielle instrumenter som handles i aktive markeder 
er basert på markedspris på balansedagen. et marked er betraktet som 
aktivt dersom markedskursene er enkelt og regelmessig tilgjengelige 
fra en børs, handler, megler, næringsgruppering, prissettingstjeneste 
eller reguleringsmyndighet, og disse prisene representerer faktiske og 
regelmessige forekommende markedstransaksjoner på en armlengdes 
avstand. disse instrumentene er inkludert i nivå 1, og omfatter primært 
egenkapitalinstrumenter notert på oslo børs og på Nasdaq oMX i Stockholm. 

Virkelig verdi av finansielle instrumenter som ikke handles i et aktivt marked 
bestemmes ved å bruke verdsettelsesmetoder. disse verdsettelsesmetodene 
maksimerer bruken av observerbare data der det er tilgjengelig og baserer seg 
minst mulig på konsernets egne estimater. dersom alle vesentlige data som 
kreves for å fastsette virkelig verdi av et instrument er observerbare data, er 
instrumentet inkludert i nivå 2.

dersom en eller flere vesentlige data ikke er basert på observerbare 
markedsdata, er instrumentet inkludert i nivå 3.

endringer i finansielle instrumenter klassifisert i nivå 3:

2011 2010

balanseført verdi 1.1 39 79

tilgang 1 3

avgang  (26)  (8)

Verdiendring innregnet i totalresultat 1  81 

Verdiendring innregnet i resultatet  -  (6)

omklassifiseringsjusteringer fra 
 totalresultat ved fraregning  -  (108)

omregning  -  (2)

Balanseført verdi 31.12 15 39
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NotE 11 
IMMatErIELLE EIENDELEr

goodwill

andre 
 immaterielle 

eiendeler sum

1.1–31.12.2011

balanseført verdi 1.1.2011 6 919 2 809 9 728

tilgang - 164 164

tilgang ved kjøp av virksomhet 120 67 187

avgang -  (6)  (6)

avgang ved salg av virksomhet  (1)  (19)  (20)

reklassifisering -  13  13 

Årets amortisering -  (211)  (211)

Årets nedskrivning  (120)  (65)  (185)

omregningsdifferanser  (40)  (19)  (59)

Balanseført verdi 31.12.2011 6 878 2 733 9 611

per 31.12.2011

anskaffelseskost 8 436 3 754 12 190

akkumulert amortisering  
og nedskrivning  (1 558)  (1 021)  (2 579)

Balanseført verdi 6 878 2 733 9 611

1.1–31.12.2010

balanseført verdi 1.1.2010 4 941 2 281 7 222

tilgang - 174 174

tilgang ved kjøp av virksomhet 2 635 897 3 532

avgang -  (2)  (2)

avgang ved salg av virksomhet  (357)  (156)  (513)

reklassifisering  (35)  (2)  (37)

Årets amortisering -  (254)  (254)

Årets nedskrivning  (77)  (15)  (92)

omregningsdifferanser  (188)  (114)  (302)

Balanseført verdi 31.12.2010 6 919 2 809 9 728

per 31.12.2010

anskaffelseskost 8 605 4 352 12 957

akkumulert amortisering  
og nedskrivning  (1 686)  (1 543)  (3 229)

Balanseført verdi 6 919 2 809 9 728

andre immaterielle eiendeler består av:

 Forventet brukstid Balanseført verdi 

31.12.2011 31.12.2010

Varemerker Ubestembar 2 295 2 255

Varemerker begrenset 88 109

datasystemer og lisenser begrenset 272 314

Kunderelasjoner begrenset 78 131

sum 2 733 2 809

Varemerker med ubestembar forventet brukstid kan spesifiseres på 
kontantgenererende enheter som følger:

Driftssegment 2011 2010

Media Norge
Mediehus  
Skandinavia 439 439

Schibsted Sverige
Mediehus  
Skandinavia 51 51

ScM Spania online rubrikk 840 846

ScM Frankrike online rubrikk 704 709

ScM italia online rubrikk 160 161

ScM belgia online rubrikk 49 49

ScM irland online rubrikk 47  - 

ScM romania online rubrikk 5  - 

sum 2 295 2 255

Varemerker med ubestembar levetid er ervervet gjennom oppkjøp og 
forventes å kunne generere inntektsstrømmer over en ubestembar periode.

immaterielle eiendeler med begrenset økonomisk levetid amortiseres som 
hovedregel lineært over forventet brukstid. amortiseringstid for immaterielle 
eiendeler er 1,5–10 år. amortiseringsmetode, forventet brukstid og eventuell 
restverdi vurderes årlig.

Schibsted har en klar målsetting om å bygge et fundament for fremtidig vekst 
ved å etablere seg i nye markeder. dette skjer i betydelig grad innen Schibsted 
classified Media ved etablering av virksomheter som i hovedsak er basert på 
det svenske suksesskonseptet blocket.se. 

For suksessfulle etableringer utvikles teknologi, varemerker og goodwill 
som kan ha betydelig verdi gjennom de kostnader som nedlegges. disse 
kostnadene oppfyller dog ikke kravene for balanseføring som immaterielle 
eiendeler, og alle kostnader knyttet til slike utrullinger blir derfor resultatført 
når de påløper. Slike investeringer belastet brutto driftsresultat med 
NoK 412 mill. i 2011 og NoK 225 mill. i 2010.
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goodwill kan spesifiseres på kontantgenererende enheter som følger:

Driftssegment 2011 2010

Media Norge
Mediehus 
 Skandinavia 624 624

Schibsted Forlag
Mediehus 
 Skandinavia 58 58

VG konsern
Mediehus 
 Skandinavia 61 61

Schibsted Vekst
Mediehus 
 Skandinavia 5  - 

Schibsted Sverige
Mediehus 
 Skandinavia 397 365

Møteplassen
Mediehus 
 Skandinavia 28 28

20 Minutos Spain
Mediehus 
 internasjonal  - 112

eesti Meedia 
Mediehus 
 internasjonal 169 161

Finn.no online rubrikk 270 270

hitta online rubrikk 117 117

ScM Frankrike online rubrikk 2 499 2 518

ScM Spania online rubrikk 2 043 2 060

ScM Sverige online rubrikk 446 446

ScM belgia online rubrikk 79 80

ScM irland online rubrikk 49  - 

Øvrige online rubrikk online rubrikk 33 19

sum 6 878 6 919

Schibsted har i 2011 nedskrevet goodwill og andre immaterielle eiendeler med 
NoK 185 mill. som følge av verdifall. Nedskrivning av goodwill som følge av 
sviktende inntjening gjelder 20 Minutos Spain med NoK 111 mill. og tasteline 
(i driftssegment Mediehus Skandinavia) med NoK 9 mill. Nedskrivning av 
andre immaterielle eiendeler er hovedsakelig knyttet til immaterielle eiendeler 
i Schibsted classified Media (NoK 54 mill.) i forbindelse med justering av 
klassifisering av utgifter til løpende utvikling og oppgradering av nettsteder.

i 2010 ble det som følge av verdifall nedskrevet goodwill og andre 
immaterielle eiendeler med NoK 92 mill. de vesentligste nedskrivningene, 
med bakgrunn i sviktende inntjening, var NoK 37 mill. nedskriving av goodwill 
i Kapaza og NoK 15 mill. nedskriving av goodwill i Finn Foto. i tillegg ble det 
nedskrevet NoK 17 mill. i Nettby som følge av nedleggelse. 

Gjenvinnbart beløp for de kontantgenererende enhetene blir estimert på 
grunnlag av bruksverdi. diskontering av forventede kontantstrømmer er i 
2011 basert på diskonteringsrenter før skatt (Wacc) fra 10,5 % til 13,4 % 
(9,2 % til 12,0 %). Ved fastsettelse av Wacc er det hensyntatt risikofri rente og 
risikopåslag for relevant land, samt justeringer for virksomhetsspesifikk risiko.
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Tomter, 
 bygninger og  
fast eiendom

Investerings-
eiendom

anlegg under 
utførelse

Maskiner og 
anlegg

Driftsløsøre, 
inventar og 

lignende sum

1.1–31.12.2011

balanseført verdi 1.1. 2011  882  63  6  763  398  2 112 

tilgang  18  -  23  16  133  190 

avgang  -  -  -  -  (6)  (6)

avgang ved salg av virksomhet  -  -  -  -  (1)  (1)

reklassifisering  18  -  (2)  -  (16)  - 

Årets avskrivning  (36)  -  -  (116)  (142)  (294)

Årets nedskrivning  -  -  -  -  (6)  (6)

omregningsdifferanser  -  -  -  -  (3)  (3)

Balanseført verdi 31.12.2011  882  63  27  663  357  1 992 

per 31.12.2011

anskaffelseskost  1 031  63  27  1 626  980  3 727 

akkumulert av- og nedskrivning  (149)  -  -  (963)  (623)  (1 735)

Balanseført verdi  882  63  27  663  357  1 992 

1.1–31.12.2010

balanseført verdi 1.1.2010  1 184  63  7  861  407  2 522 

tilgang  26  -  6  31  190  253 

tilgang ved kjøp av virksomhet  -  -  -  -  3  3 

avgang  (2)  -  -  -  (9)  (11)

avgang ved salg av virksomhet  (281)  -  -  -  (7)  (288)

reklassifisering  3  -  (7)  8  (5)  (1)

Årets avskrivning  (44)  -  -  (128)  (162)  (334)

Årets nedskrivning  -  -  -  -  (18)  (18)

omregningsdifferanser  (4)  -  -  (9)  (1)  (14)

Balanseført verdi 31.12.2010  882  63  6  763  398  2 112 

per 31.12.2010

anskaffelseskost  994  63  6  1 748  1 231  4 042 

akkumulert av- og nedskrivning  (112)  -  -  (985)  (833)  (1 930)

Balanseført verdi  882  63  6  763  398  2 112 

NotE 12 
VarIGE DrIftsMIDLEr oG 
 INVEstErINGsEIENDoM
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Varige driftsmidler og investeringseiendom, unntatt tomter, avskrives 
lineært over forventet brukstid. avskrivningsplanene tar hensyn til restverdi 
for driftsmidler. Varige driftsmidler hvor det kan identifiseres vesentlige 
kostkomponenter med ulik brukstid avskrives over den enkelte komponents 
forventede brukstid.

avskrivninger gjennomføres basert på følgende brukstider: bygninger (25–50 år), 
Maskiner og anlegg (5–20 år), driftsløsøre, inventar og lignende (3–10 år). 
avskrivningsmetode, forventet brukstid og eventuell restverdi vurderes årlig.

Investeringseiendom 
Schibsted har per 31.12.2011 en eiendom klassifisert som investeringseiendom. 
eiendommen er en utskillbar, ubenyttet tomt i Stavanger med balanseført 
verdi på NoK 63 mill. det er innhentet verdivurdering fra eiendomsmegler per 
30.06.2009 og virkelig verdi per 31.12.2011 antas ikke å avvike vesentlig fra 
balanseført verdi.

Leieavtaler
Varige driftsmidler inkluderer eiendeler eiet under finansielle leieavtaler. 
driftsmidlene har en kostpris på NoK 24 mill. og en balanseført verdi på 
NoK 13 mill. Årets avskrivning utgjør NoK 2 mill. 

Schibsted har leieforpliktelser knyttet til ikke balanseførte varige driftsmidler, 
hovedsakelig forretningsbygg. Leiekostnad var NoK 384 mill. i 2011 og 
NoK 338 mill. i 2010. de største leiekontraktene er relatert til leie av Media 
Norges lokaler i Sandakerveien 121 (avtalen opphører i 2025), VGs lokaler 
i akersgata 55 (avtalen opphører i 2023) og aftenpostens lokaler i biskop 
Gunnerus’ gate 14a i oslo (avtalen opphører i 2013) samt Schibsted Sveriges 
lokaler i Västra Järnvägsgatan 21 i Stockholm (avtalen opphører i 2020).  
de vesentligste av konsernets leieavtaler inneholder rett til forlengelse.

Fremtidige minimumsbetalinger under ikke-oppsigelige operasjonelle 
leieavtaler hvor schibsted er leietaker er som følger:

2011 2010

innen 1 år 383 365

Mellom 1 og 5 år 1 094 963

Mer enn 5 år 1 383 1 141

det er innregnet NoK 29 mill. i fremleiebetalinger i 2011. Fremtidig minsteleie 
for framleie som forventes mottatt under uoppsigelige fremleieavtaler er per 
31.12.2011 NoK 57 mill.

Schibsted har inntekter relatert til operasjonelle leieavtaler av forretningsbygg, 
hvor det er innregnet NoK 16 mill. i leieinntekter i 2011 og NoK 11 mill. i 2010.

Fremtidige minimumsinnbetalinger under ikke-oppsigelige operasjonelle 
leieavtaler hvor schibsted er utleier er som følger:

2011 2010

innen 1 år 16 13

Mellom 1 og 5 år 33 40

Mer enn 5 år 11 2
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andel resultat fra og balanseført verdi av tilknyttede selskaper er som følger:

Forretningskontor eierandel % andel resultat Balanseført verdi

31.12.2011 2011 2010 2011 2010

Metro Nordic Sweden ab Stockholm  35 29 26 351 344

andre 10 10 141 121

sum 39 36 492 465

NotE 13 
INVEstErINGEr I  
tILKNYttEDE sELsKapEr

utviklingen i balanseført verdi av aksjer i tilknyttede selskaper er som følger:

2011 2010

balanseført verdi 1.1 465 411

tilgang 16 7

avgang  -  (2)

andel resultat fra tilknyttede selskaper 39 36

Mottatt utbytte  (25)  (13)

omregningsdifferanse  - 24

andre endringer  (3) 2

Balanseført verdi 31.12 492 465

konsernets andel av eiendeler, gjeld, driftsinntekter og andel resultat fra 
tilknyttede selskaper er som følger:

2011 2010

eiendeler 648 647

Gjeld  (156)  (182)

Balanseført verdi 492 465

driftsinntekter 497 437

andel resultat 39 36
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salg til strategiske medieeiere i 2011 i en trS-avtale hvor Schibsted gjennom 
avtalen hadde den økonomiske interessen, men ikke stemmerett for aksjene.
avtalene innebærer at Schibsted har finansielle eiendeler og finansielle 
forpliktelser som representerer de rettigheter og forpliktelser Schibsted har mot 
avtalemotparten. eiendelene inngår i balansen i kortsiktige finansielle eiendeler 
med NoK 490 mill. (NoK 413 mill.), mens forpliktelsene inngår i annen kortsiktig 
gjeld med NoK 475 mill. (NoK 485 mill.), se note 24 annen kortsiktig gjeld.

NotE 15 
aNDrE LaNGsIKtIGE EIENDELEr

andre langsiktige eiendeler består av:

2011 2010

Fordringer på tilknyttede selskaper 1 1

Forskuddsbetalte kostnader 17 23

andre fordringer 195 210

sum 213 234

det er ikke vesentlige avvik mellom virkelig verdi og balanseført verdi av 
fordringer på tilknyttede selskaper og andre fordringer som følge av at 
fordringene renteberegnes med markedsrente.

NotE 16 
VarEBEhoLDNINGEr

Varebeholdninger består av:
2011 2010

bøker 54 51

innkjøpt avispapir 54 54

dVd og visningsrettigheter 35 34

sum 143 139

tap ved verdifall var i 2011 på NoK 1 mill. og i 2010 på NoK 1 mill.

Varer som er bokført til virkelig verdi redusert for salgskostnader utgjør per 
31.12.2011 NoK 3 mill. og per 31.12.2010 NoK 1 mill.

NotE 14 
fINaNsIELLE EIENDELEr

utvikling i balanseført verdi av investeringer kategorisert som tilgjengelig 
for salg er som følger:

2011 2010

per 1.1 575 702

tilgang 2 12

avgang  (29)  (12)

Verdiendringer

   Verdiendring innregnet i totalresultat 95  (21)

   Verdiendring innregnet i resultat  -  (6)

    omklassifiseringsjusteringer fra total-
resultat til resultat ved fraregning  (1)  (108)

omregning  1 8

per 31.12 643 575

herav langsiktige finansielle eiendeler 143 149

herav kortsiktige finansielle eiendeler 500 426

Finansielle eiendeler består av følgende poster:

2011 2010

aksjer

    børsnotert Skandinavia  
(aspiro ab og polaris Media aSa) 127 109

    børsnotert Skandinavia  
(aspiro ab og polaris Media aSa) – trS 
avtaler og avtaler med vedvarende 
økonomisk engasjement 490 413

   Unotert 16 45

Kortsiktige rentebærende plasseringer 10 8

sum finansielle eiendeler 643 575

i finansielle eiendeler inngår aksjer, inkludert en eierandel på 7,1 % i polaris 
Media aSa og en eierandel på 18,3 % i aspiro ab, samt rentebærende 
plasseringer. 

i tillegg inngår finansielle instrumenter som er overført til nye eiere, men hvor 
overføringene ikke oppfyller kravene til fraregning, enten fordi Schibsted har 
beholdt praktisk talt alle risikoer og fordeler ved eierskap til den overførte 
eiendelen eller fordi Schibsted har et vedvarende økonomisk engasjement i 
den overførte eiendelen.

dette gjelder en total return Swap (trS) knyttet til 21,3 % av aksjene i aspiro ab 
hvor aksjene i 2009 ble solgt fra Schibsted til nye eiere. Gjennom trS-avtalen har 
Schibsted den økonomiske interessen, men ikke stemmerett for aksjene.

dette gjelder også avtaler knyttet til 36,3 % av aksjene i polaris Media 
aSa. disse aksjene er i 2011 solgt til strategiske medieeiere. de strategiske 
medieeierne har en tidsbegrenset rett, men ikke plikt til, innenfor en periode 
på en måned fra 29. september 2012, å selge aksjene tilbake til Schibsted for 
mellom NoK 26 og 27, justert for utbytte. aksjene inngikk fra 2009 og frem til 
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per 31.12.2011 var kundefordringer på NoK 480 mill. forfalt, men ikke 
nedskrevet, sammenlignet med NoK 521 mill. per 31.12.2010. disse relaterer 
seg til flere uavhengige kunder i ulike lokaliteter. 

aldersfordelingen på de forfalte, ikke nedskrevne kundefordringene er  
som følger:

2011 2010

inntil 45 dager 355  390 

over 45 dager 125  131 

sum 480 521

NotE 18 
KoNtaNtEr oG 
 KoNtaNtEKVIVaLENtEr  

2011 2010

Kasse og bank 778 650

Balanseført verdi av konsernets kontanter og kontantekvivalenter per valuta:

2011 2010

NoK 88 578

SeK 300  (24)

eUr 330 30

eeK  - 47

andre 60 19

sum 778 650

balanseført verdi av bankinnskudd, kontanter og lignende anses å 
utgjøre en rimelig tilnærming til virkelig verdi. Schibsted har en flervaluta 
konsernkontoordning i danske bank hvor tilnærmet alle datterselskaper i 
Norden inngår. Konsernkontosystemet er opprettet for å bidra til en optimal 
likviditetsstyring for Schibsted. 

Konsernet har en trekkramme knyttet til konsernkontoordningen på NoK 400 mill. 
Ved utgangen av 2011 var det ikke trukket på denne rammen.

overskuddslikviditet plasseres hovedsakelig på konsernkonto eller i 
pengemarkedet, men bankbeholdning tilhørende datterselskaper utenfor 
Norden er plassert i lokale banker. 

innskudds- og trekkrente i danske bank er basert på ibor renter for respektive 
valuta med fradrag/tillegg av en margin. ibor fastsettes daglig i markedet. det 
er etablert en marginalnetting på tvers av valutaene i konsernkontosystemet. 

annen bankbeholdning godskrives renter basert på bankens daglige 
innskuddsrente i de enkelte land. 

Konsernet har NoK 1 mill. som er å anse som bundne bankmidler per 31.12.2011. 

NotE 17 
KUNDEforDrINGEr oG  
aNDrE forDrINGEr

kundefordringer og andre fordringer består av:

2011 2010

Kundefordringer  1 881  1 889 

Nedskrivning for estimert tap på 
 kunde fordringer  (79)  (71)

kundefordringer (netto)  1 802  1 818 

Forskuddsbetalte kostnader og  
opptjente inntekter  283  303 

Krav på tilbakebetaling av skatt  84  101 

Finansielle derivater  11  4 

andre fordringer  226  278 

sum  2 406  2 504 

balanseført verdi av kundefordringer og andre fordringer anses å være en 
rimelig tilnærming til virkelig verdi. 

Maksimal eksponering for kredittrisiko for kundefordringer og andre fordringer 
på rapporteringstidspunktet tilsvarer balanseført verdi av fordringene. i enkelte 
konsernselskaper er det etablert kredittforsikring og andre sikkerhetsordninger. 
bokført verdi av kundefordringer med sikkerhet er per 31.12.2011 NoK 248 mill.

Bevegelse i nedskrivning for estimert tap på kundefordringer er som følger:

2011 2010

per 1.1  (71)  (76)

Nedskrivning for estimert tap på 
 fordringer i løpet av året  (48)  (43)

Fordringer som er avskrevet som tapt  
i løpet av året 25  30 

reversering av ikke brukte beløp 14  7 

avgang ved salg av konsernselskaper 1  9 

omregningsdifferanser 1  2 

per 31.12  (79)  (71)

per 31.12.2011 var kundefordringer på NoK 180 mill. nedskrevet. Størrelsen 
på avsetningen var NoK 79 mill. per 31.12.2010 var til sammenligning 
kundefordringer på NoK 81 mill. nedskrevet og avsetningen var NoK 71 mill. 

aldersfordeling på kundefordringene som er nedskrevet er som følger:

2011 2010

ikke forfalt* 98 17

inntil 45 dager 18 8

over 45 dager 64 56

sum 180 81

* inkluderer også ikke individualiserte avsetninger
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antall aksjer
2011

antall aksjer
2010

 utestående egne aksjer utstedt utestående egne aksjer utstedt

per 1.1  103 773 175  4 230 440  108 003 615  103 303 474  4 700 141  108 003 615 

tilgang egne aksjer  (1 129 301)  1 129 301  -  -  -  - 

avgang egne aksjer  4 297 783  (4 297 783)  -  469 701  (469 701)  - 

per 31.12  106 941 657  1 061 958  108 003 615  103 773 175  4 230 440  108 003 615 

NotE 19 
UtEståENDE aKsJEr

Utvikling i aksjekapital og annen innbetalt kapital fremgår av Konsolidert 
oppstilling av endringer i egenkapitalen. Utvikling i antall utstedte og 
utestående aksjer er som følger:

Selskapets aksjekapital består av 108 003 615 aksjer pålydende NoK 1.  
ingen aksjonær kan eie eller på generalforsamlingen stemme for mer enn 
30 % av aksjene.

Generalforsamlingen har gitt styret fullmakt til å erverve egne aksjer 
begrenset til 10 800 361 aksjer (10 %). Fullmakten ble fornyet på 
generalforsamlingen 13. mai 2011 for perioden frem til ordinær 
generalforsamling i 2012. på generalforsamlingen 11. mai 2012 vil 
styret fremme forslag om at styret gis fornyet fullmakt til erverv og 
avhendelse av inntil 10 % av aksjekapitalen i Schibsted aSa i henhold til 
lov om allmennaksjeselskaper på de vilkår som fremgår av innkallingen til 
generalforsamlingen.

i 2011 kjøpte Schibsted 1 129 301 egne aksjer til et samlet vederlag på 
NoK 164 mill.

i januar 2011 benyttet Schibsted 247 603 egne aksjer til kurs NoK 171,35 
som deloppgjør ved kjøp av aksjer i Media Norge. i forbindelse med fusjonen 
mellom Schibsted og Media Norge i mai 2011 ble 3 981 184 egne aksjer til 
kurs NoK 162,10 overført til de tidligere minoritetseierne i Media Norge. i juli 
2011 overførte Schibsted 32 388 egne aksjer til kurs NoK 172,60 til sentrale 
ledere i forbindelse med prestasjonsbasert aksjekjøpsprogram. Samlet verdi 
av egne aksjer benyttet til disse formål var NoK 693 mill. 

i november 2011 solgte Schibsted 36 608 egne aksjer til kurs NoK 141,70 i 
forbindelse med en rabattert aksjekjøpsordning for konsernets ansatte. Samlet 
vederlag var NoK 5 mill.

i august 2010 overførte Schibsted 31 169 aksjer til kurs NoK 126,00 til sentrale 
ledere i forbindelse med prestasjonsbasert aksjekjøpsprogram. i desember 2010 
benyttet Schibsted 242 181 egne aksjer til kurs NoK 171,35 som deloppgjør 
ved kjøp av aksjer i Media Norge. Samlet verdi av egne aksjer benyttet til disse 
formål var NoK 45 mill.

i desember 2010 solgte Schibsted 36 211 egne aksjer til kurs NoK 153,00 i 
forbindelse med en rabattert aksjekjøpsordning for konsernets ansatte. i november 

og desember 2010 solgte Schibsted 160 140 egne aksjer til ledende ansatte i 
forbindelse med utøvelse av opsjoner. Samlet salgsvederlag var NoK 28 mill.

Schibsted har en beholdning på 1 061 958 egne aksjer per 31.12.2011. 
bakgrunnen for kjøpene er at styret har vurdert tilbakekjøp av aksjer 
som fordelaktig opp mot alternative investeringer og for å optimalisere 
kapitalstrukturen i konsernet. i tillegg kjøpes aksjer med sikte på anvendelse i 
forbindelse med aksjeordninger for ansatte og til bruk i oppkjøpssituasjoner.

Selskapet har i løpet av 1. kvartal 2012 redusert beholdningen av egne aksjer 
med 69 080 aksjer i forbindelse med innløsning av opsjoner i konsernets 
opsjonsprogram for nøkkelmedarbeidere. beholdningen per 29. mars 2012  
er  992 878 aksjer.
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NotE 20 
UtBYttE

på konsernets generalforsamling 11. mai 2012 vil det bli foreslått et utbytte på 
NoK 3,50 per aksje (totalt NoK 375 mill.). det er ikke avsatt for dette utbyttet i 
konsernets balanse per 31.12.2011. 

i 2011 ble det utbetalt utbytte på NoK 3,00 per aksje (totalt NoK 324 mill.).

NotE 21 
pENsJoNsorDNINGEr

Schibsted har tjenestepensjonsordninger for sine ansatte i norske 
virksomheter, hovedsakelig i Storebrand Livsforsikring aS. 
tjenestepensjonsordningene oppfyller kravene etter lov om obligatorisk 
tjenestepensjon som gjelder for norske selskaper. Schibsted har styringsrett til 
å foreta endringer i tjenestepensjonsordningene. tjenestepensjonsordningene 
er delvis etablert som ytelsesbaserte pensjonsordninger og delvis som 
innskuddsbaserte pensjonsordninger. en vesentlig andel av de eksisterende 
sikrede ytelsesbaserte ordningene er lukkede ordninger. 

betingelsene i de sikrede ytelsesbaserte ordningene er i hovedtrekk 
sammenfallende. Ytelsene er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, 
lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra 
folketrygden. hovedtyngden av de ytelsesbaserte ordningene omfatter 
livsvarig alderspensjon fra 67 år og full alderspensjon utgjør tilnærmet 
66 % av pensjonsgrunnlaget (begrenset til 12G) inklusiv antatt pensjon 
fra folketrygden (basert på beregnet folketrygd). Mange av ordningene er 
tilknyttet ektefellepensjon, barnepensjon og uførepensjon.

per 31.12.2011 omfattet de sikrede ytelsesbaserte norske pensjonsordningene 
ca. 2 550 yrkesaktive medlemmer og ca. 1 700 pensjonister. Forventede 
pensjonspremier for ovennevnte sikrede ytelsesbaserte ordninger er i 2012 
ca. NoK 160 mill.

betingelsene for årlig innskudd i de innskuddsbaserte ordningene er i 
hovedtrekk sammenfallende, og utgjør for de fleste selskapene 5 % av lønn 
i intervallet 1G til 6G, og 8 % av lønn i intervallet 6G til 12G. ordningene 
inkluderer uførepensjon.

i tillegg til de pensjonsforpliktelsene som oppstår gjennom sikrede 
ytelsesbaserte pensjonsordninger har konsernets norske virksomheter 
usikrede ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser knyttet til uførepensjon (hvor 
dette ikke er dekket i andre pensjonsordninger eller forsikringsdekninger), 
tilleggspensjoner for lønn utover 12G, avtalefestet pensjon (aFp) og 
førtidspensjoner.

Ny lov om avtalefestet pensjon (aFp) i Norge ble vedtatt 19. februar 2010. 
Schibsted regnskapsførte den gamle aFp-ordningen som en ytelsesbasert 
pensjonsordning. Ny aFp-ordning er en ytelsesbasert flerforetaksplan, men 
ettersom tilstrekkelig informasjon ikke kan fremskaffes, blir den regnskapsført 

som en innskuddsbasert pensjonsordning. det ble i 2010 innregnet en gevinst 
på NoK 27 mill. i andre inntekter og kostnader som følge av avkorting og 
oppgjør av innregnede forpliktelser knyttet til gammel aFp-ordning for ansatte 
som blir omfattet av ny aFp-ordning.

enkelte norske datterselskaper gjennomførte visse endringer i sine 
pensjonsplaner i 2011. endringene omfattet overgang fra usikrede 
ytelsesplaner til forsikringsdekning av uføreytelser samt andre endringer i 
ytelser innenfor eksisterende planer. en inntekt på NoK 99 mill. knyttet til 
disse endringene er innregnet i andre inntekter og kostnader (se note 8 andre 
inntekter og kostnader). en vesentlig andel av restruktureringskostnadene 
knyttet til driftssegment Mediehus Skandinavia (se note 8 andre inntekter og 
kostnader) er knyttet til pensjoner og inngår i Kostnad ved tidligere perioders 
pensjonsopptjening i spesifikasjonen av Netto pensjonskostnad under.

Konsernets virksomheter utenfor Norge har pensjonsordninger i samsvar 
med lokal praksis og lokale lovregler. en vesentlig andel av konsernets 
pensjonsordninger i Sverige er etablert i flerforetaksplaner. disse 
flerforetaksplanene er ytelsesbaserte pensjonsordninger, men konsernet har 
for regnskapsårene 2011 og 2010 ikke hatt tilgang til nødvendig informasjon 
for å kunne regnskapsføre ordningene som ytelsesbaserte planer, og 
ordningene regnskapsføres derfor som innskuddsbaserte planer. 

av kostnad rapportert som pensjonskostnad innskuddsbaserte 
pensjonsordninger, er ca. 40 % i 2011 og ca. 25 % i 2010 knyttet til 
ytelsesbaserte flerforetaksplaner som regnskapsføres som innskuddsbaserte 
pensjonsordninger i samsvar med iaS 19.30 (Ny aFp-ordning i Norge og 
ordninger i Sverige).

Beløp innregnet i resultatregnskapet er som følger:

2011 2010

Kostnad ved inneværende periodes 
pensjons opptjening 170 167

rentekostnader 161 177

Forventet avkastning på pensjonsmidler  (140)  (151)

innregnede aktuarielle gevinster og tap  (9) 7

Kostnad ved tidligere perioders pensjons-
opptjening 152 17

Virkningen av avkortinger eller oppgjør  (147)  (27)

netto pensjonskostnad ytelses baserte 
pensjonsordninger 187 190

pensjonskostnad innskuddsbaserte 
pensjonsordninger 162 140

netto pensjonskostnad 349 330

herav inkludert i Lønnskostnader (note 27) 341 351

herav inkludert i andre inntekter og 
kostnader 8  (21)
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Beløp innregnet i balansen er som følger: 

2011 2010

Nåverdi av sikrede ytelsesbaserte 
pensjons forpliktelser 3 755 3 319

Verdi av pensjonsmidlene  (2 926)  (2 835)

nåverdi (netto etter pensjonsmidler) 
av sikrede ytelsesbaserte pensjons-
forpliktelser 829 484

Nåverdi av usikrede ytelsesbaserte 
pensjons forpliktelser 862 812

ikke resultatført virkning av estimat-
endringer  (236) 203

netto ytelsesbasert pensjons-
forpliktelse 1 455 1 499

arbeidsgiveravgift inkludert i nåverdi av 
ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser 209 160

utvikling i nåverdien av ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser er som følger: 

2011 2010

Nåverdi av ytelsesbaserte pensjons-
forpliktelser per 1.1 4 131 4 072

Kostnad ved inneværende periodes 
pensjons opptjening 170 167

rentekostnader 161 177

aktuarielle gevinster og tap 424  (13)

Utbetalte ytelser  (170)  (194)

Kostnad ved tidligere perioders pensjons-
opptjening 152 17

Kjøp og salg av virksomhet  -  (68)

avkortinger og oppgjør  (251)  (27)

nåverdi av ytelsesbaserte pensjons-
forpliktelser per 31.12 4 617 4 131

utvikling i virkelig verdi av pensjonsmidler er som følger: 

2011 2010

Virkelig verdi av pensjonsmidler per 1.1 2 835 2 798

Forventet avkastning på pensjonsmidler 140 151

aktuarielle gevinster og tap  (31)  (109)

bidrag fra arbeidsgiver 135 130

Utbetalte ytelser  (95)  (88)

Kjøp og salg av virksomhet  -  (47)

avkortinger og oppgjør  (58)  - 

Virkelig verdi av pensjonsmidler  
per 31.12 2 926 2 835

Beløp for pensjonsforpliktelser, pensjonsmidler, ordningenes under-
skudd og erfaringsavvik er som følger:

2011 2010 2009 2008

Nåverdi av ytelsesbaserte 
 pensjonsforpliktelser per 31.12 4 617 4 131 4 072 3 108

Virkelig verdi av pensjonsmidler 
per 31.12 2 926 2 835 2 798 2 007

underskudd / (overskudd) 1 691 1 296 1 274 1 101

erfarte estimatavvik på 
 pensjonsforpliktelsene  66  (165)  (282)  110 

erfarte estimatavvik på 
 pensjonsmidlene  31  109  102  (87)

erfaringsavvik er virkninger av differanser mellom de tidligere aktuarielle 
forutsetningene og hva som faktisk skjedde.

Følgende vesentlige økonomiske forutsetninger er lagt til grunn ved 
 beregning av netto pensjonskostnad og netto pensjonsforpliktelse ytelses-
baserte pensjonsordninger: 

pensjonskostnad pensjonsforpliktelse

2011 2010 31.12.2011 31.12.2010

diskonteringssats 4,00 % 4,50 % 3,00 % 4,00 %

Forventet avkastning på pensjons-
midler 5,25 % 5,70 % - -

Forventet lønnsregulering 4,00 % 4,25 % 4,00 % 4,00 %

Forventet G-regulering 3,75 % 4,00 % 3,75 % 3,75 %

Forventet pensjonsregulering 1,25 % 1,50 % 0,40 % 1,25 %

demografiske forutsetninger om 
dødelighet K2005 K2005 K2005 K2005

Forutsetning for forventet pensjonsregulering er benyttet for pensjoner som 
reguleres i samsvar med lov om foretakspensjon. For pensjonsavtaler med 
separate bestemmelser om pensjonsregulering, er disse bestemmelsene lagt 
til grunn.

konsernets pensjonsmidler har følgende sammensetning per 31.12:

2011 2010

aksjer 19 % 21 %

omløpsobligasjoner 33 % 34 %

pengemarked 2 % 9 %

eiendom 16 % 16 %

anleggsobligasjoner 7 % 6 %

Kreditt 20 % 8 %

annet 3 % 6 %

sum 100 % 100 %

Faktisk avkastning på pensjonsmidler (verdijustert avkastning for relevant 
portefølje av midler) var ca. 3,0 % i 2011 og ca. 6,4 % i 2010. 
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gruppe på totalt 7 nordiske og internasjonale banker. Fasiliteten er fordelt 
på to transjer, der eUr 175 mill. forfaller i 2013 og eUr 325 mill. forfaller i 
2015. Lånefasiliteten var ved utgangen av året trukket med totalt eUr 78 mill. 
Fasiliteten har rentebetingelser basert på euribor pluss en margin. Schibsted må 
betale beredskapsprovisjoner for å ha rammen tilgjengelig (commitment fee). 
commitment fee kalkuleres som en prosent av marginen på lånet, på den delen 
av rammen som ikke er trukket. 

Konsernet har to banklån på eUr 25 mill. hver. Lånene ble tatt opp i januar 
2011 og forfaller i sin helhet i henholdsvis januar 2014 og januar 2016. Lånene 
er avdragsfrie. 

Schibsted aSa utstedte to usikrede lån på totalt NoK 700 mill. i det norske 
obligasjonsmarkedet i desember 2010. det første lånet, iSiN No001059325.4, 
er på NoK 300 mill. og forfaller i desember 2013. Lånets rentebetingelser er 3 
måneders Nibor pluss 150 basispunkter. det andre lånet, iSiN No001059326.2, 
er på NoK 400 mill. og forfaller i desember 2015. Lånets rentebetingelser er 
3 måneders Nibor pluss 205 basispunkter.

Schibsted konsernet har siden mars 2007 utstedt lån i det norske 
sertifikatmarkedet. Ved årsskiftet utgjorde utestående lån totalt NoK 450 mill.

andre lån består i hovedsak av lån fra minoritetseiere i enkelte datterselskaper.

Schibsteds banklån og brutto lånefasiliteter inneholder krav til netto 
rentebærende gjeld (Nibd) i forhold til brutto driftsresultat (ebitda). Konsernet 
holder seg godt innenfor låneavtalenes krav per 31.12.2011. Se note 9 Finansiell 
risikostyring – Likviditetsrisiko.

Konsernet har avgitt garantier for NoK 107 mill. pantsikret gjeld utgjør NoK 
85 mill., som utgjør Schibsteds andel av pantsikret gjeld i felleskontrollert 
virksomhet. balanseført verdi av pantsatte eiendeler er NoK 85 mill.  

Schibsted har en langsiktig ubenyttet trekkramme på ca. NoK 3,3 milliarder i 
form av ubenyttede rammer på lånefasiliteten med total ramme på eUr 500 
mill. i tillegg har Schibsted kortsiktige trekkfasiliteter på NoK 400 mill. i form 
av ubenyttet kassekredittramme knyttet til konsernets konsernkontoordning i 
danske bank, se note 18 Kontanter og kontantekvivalenter.

NotE 22 
rENtEBÆrENDE GJELD

konsernet har følgende sammensetning av og forfallsstruktur på rente-
bærende gjeld:

kortsiktig Langsiktig

2011 2010 2011 2010

Sertifikatlån 450 250 - -

obligasjonslån -  - 700 700

banklån 50 316 1 199 1 175

Finansiell leasing 2 2 8 10

andre lån 21 4 - 21

sum 523 572 1 907 1 906

Forfall innen 3 måneder 250 253 - -

Forfall mellom 3 måneder og 1 år 273 319 - -

Forfall mellom 1 og 2 år - - 964 56

Forfall mellom 2 og 5 år - - 876 1 287

Forfall om mer enn 5 år - - 67 563

sum 523 572 1 907 1 906

Konsernets rentebærende gjeld har flytende rente på tilnærmet all langsiktig 
gjeld. For informasjon om renterisiko, se note 9 Finansiell risikostyring. 
renteperiodene på konsernets utestående gjeld varierer fra 1 til 6 måneder. 

Schibsted refinansierte konsernets lånefasiliteter i august 2010, utstedte 
obligasjonslån i desember 2010 og tok opp nye banklån i januar 2011. 
eksisterende betingelser på konsernets lån per 31.12.2011 er gjennomgått og 
sammenlignet med markedspris ved utgangen av året, og balanseført verdi 
av rentebærende gjeld anses etter dette å utgjøre en rimelig tilnærming til 
virkelig verdi.

Balanseført rentebærende gjeld har følgende fordeling per valuta i nok mill.:

2011 2010

NoK 1 053 1 178

SeK  521 327

eUr 856 973

sum 2 430 2 478

Konsernet har ett banklån i eUr med gjenværende saldo på eUr 7 mill. Lånet, 
som ble tatt opp i 2004, reduseres ved halvårlige avdrag og vil være nedbetalt  
i 2014. rentebetingelsene for lånet er seks måneders euribor med tillegg av  
en margin. 

Konsernet har ett banklån på NoK 202 mill. Lånet har en løpetid på 12 år fra 
2007 og rentebetingelsene er seks måneders Nibor med tillegg av en margin. 
Lånet nedbetales ved halvårlige avdrag. Første avdrag er i 2012. 

den langsiktige lånefasiliteten som ble inngått i august 2010 er en flervaluta 
lånefasilitet med en total låneramme på eUr 500 mill. der långiverne er en 
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NotE 25 
fINaNsIELLE forpLIKtELsEr 
KNYttEt tIL MINorItEts
INtErEssErs saLGsopsJoNEr

utvikling i innregnede finansielle forpliktelser knyttet til minoritets-
interessers salgsopsjoner er som følger:

2011 2010

per 1.1 593 291

tilgang 177 177

oppgjør - (67)

avgang (16) -

endring i virkelig verdi (9) 195

rentekostnad 20 15

omregningsdifferanser (3) (18)

per 31.12 762 593

herav langsiktig (note 23) 218 124

herav kortsiktig (note 24) 544 469

i de tilfeller minoritetsinteresser har salgsopsjoner knyttet til aksjer i 
datterselskaper og det foreligger en plikt for Schibsted til kjøp av disse, 
innregnes dette som en finansiell forpliktelse.

Forpliktelsene måles til virkelig verdi som er basert på beste estimat for 
fremtidig vederlag. estimatene hensyntar prinsippene for fastsettelse av 
vederlag i gjeldende avtaleverk. estimatene hensyntar videre, i de tilfeller dette 
er relevant, ledelsens forventninger til fremtidig økonomisk utvikling lagt til 
grunn ved beregning av gjenvinnbart beløp i forbindelse med testing for verdifall.

Forpliktelsen førstegangsinnregnes direkte i egenkapitalen. endring i virkelig verdi 
av forpliktelsen, utover rentekostnad, innregnes også direkte i egenkapitalen.

innregnede forpliktelser er knyttet til minoritetsinteressers eierinteresser i 
Schibsted españa S.L., infoJobs S.a., Flytteportalen aS, done deal Ltd og 
Sibmedia interactive S.r.L. innenfor driftssegment online rubrikk, og Lendo 
ab, Mini Media Sweden ab, prisjakt Sverige ab, ServiceFinder Sverige ab og 
duplo Media aS innenfor driftssegment Mediehus Skandinavia.

av langsiktig andel av forpliktelse per 31.12.2011 er NoK 108 mill. knyttet til 
opsjoner som kan utnyttes i 2013, NoK 97 mill. er knyttet til opsjoner som kan 
utnyttes i 2014-16 og NoK 13 mill. er knyttet til opsjoner som kan utøves i 2017.

NotE 23 
aNNEN LaNGsIKtIG GJELD

annen langsiktig gjeld består av:

2011 2010

Finansiell forpliktelse knyttet til minoritets-
interessers salgsopsjoner (note 25) 218 124

avsetninger for andre forpliktelser 13 49

betinget vederlag ved virksomhets-
overdragelser 74 72

andre langsiktige ytelser til ansatte 15 6

Utsatt inntektsføring 7 15

annen langsiktig gjeld 12 11

sum annen langsiktig gjeld 339 277

enkelte avtaler om virksomhetssammenslutninger inneholder kriterier for 
betingede vederlag basert på fremtidige hendelser, normalt finansiell utvikling. 
beregnet forpliktelse innregnes som gjeld. Samlet forpliktelse per 31.12.2011 
på NoK 74 mill. er knyttet til virksomhetssammenslutning med ScM France 
SaS, se note 5 Virksomhetssammenslutninger.

NotE 24 
aNNEN KortsIKtIG GJELD

annen kortsiktig gjeld består av:

2011 2010

Finansiell forpliktelse knyttet til minoritets-
interessers salgsopsjoner (note 25) 544 469

Finansiell forpliktelse knyttet til 
 trS-avtaler og avtaler med vedvarende 
økonomisk engasjement (note 14) 475 485

betinget vederlag ved virksomhets-
overdragelser 3 -

Leverandørgjeld 652 802

Forskuddsbetalt inntekt 737 637

Skyldige offentlige avgifter 518 466

påløpt lønn 595 590

påløpte kostnader 328 332

Finansielle derivater (note 10) 4 4

avsetning for restruktureringskostnader 112 70

annet 259 262

sum annen kortsiktig gjeld 4 227 4 117

Konsernet har ikke vesentlige øvrige forpliktelser med usikkert 
betalingstidspunkt.

avsetning for restruktureringskostnader per 31.12.2011 gjelder avsetning for 
restruktureringskostnader i de skandinaviske virksomhetene.
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NotE 26 
VarEKostNaD

Varekostnad består av:

2011 2010

avispapir, råvarer og innkjøpte handelsvarer 1 032 1 001 

produksjonskostnader tV / Film 131 192 

endring varebeholdning  (4)  (1)

sum 1 159 1 192 

NotE 27 
LØNNsKostNaDEr oG 
 aKsJEBasErt aVLØNNING

Lønnskostnader består av:
2011 2010

Lønninger 3 681 3 497

arbeidsgiveravgift 782 730

pensjonskostnader (note 21) 341 351

aksjebasert avlønning 25 18

andre personalkostnader 131 115

sum 4 960 4 711

antall årsverk 7 839 7 643

oversikt over lønn, variabel lønn og andre ytelser gitt til konsernledelsen  
i 2011 (nok 1 000):

navn: Lønn inkl.  feriepenger
Variabel lønn  

(utbetalt 2011) LTI -program andre ytelser
regnskapsført 

pensjons kostnad utestående lån

rolv erik ryssdal 3 048 1 300 996 217 2 486 -

trond berger 2 427 1 020 657 197 1 678 800

camilla Jarlsby 1 634 450 450 124 653 398

Sverre Munck 2 447 906 657 195 1 953 370

terje Seljeseth 2 120 950 579 229 2 243 400

Gunnar Strömblad 2 332 1 328 572 17 2 638 -

raoul Grünthal 2 784 776 608 29 771 -

didrik Munch 2 594 1 217 600 157 1 727 -

Lånene til konsernledelsen er avdragsfrie, og rentebetingelsene er 1 % under  
normalrentesatsen.
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oversikt over lønn, variabel lønn og andre ytelser gitt til konsernledelsen 
i 2010 (nok 1 000):

navn:
Lønn inkl.

  feriepenger
Variabel lønn  

(utbetalt 2010) LTI -program andre ytelser
regnskapsført 

 pensjonskostnad utestående lån

rolv erik ryssdal 2 991 663 920 218 2 579 800

trond berger 2 397 553 609 486 1 824 800

camilla Jarlsby 1 578 121 399 134 369 400

Sverre Munck 2 577 553 609 197 1 715 370

terje Seljeseth 1 961 225 538 234 1 702 400

torry pedersen 2 029 338 509 168 1 079 800

Gunnar Strömblad 2 899 738 716 131 2 829 -

cathrine Foss Stene 3 112 461 - 145 812 -

Lånene til konsernledelsen er avdragsfrie, og rentebetingelsene er 1 % under 
normalrentesatsen.

cathrine Foss Stene fratrådte sin stilling som konserndirektør fra 16. april 
2010. hennes ansettelsesforhold med Schibsted opphørte 30. september 
2010. etterlønn for 12 måneder etter opphørstidspunkt er utbetalt i 2010. 

Variabel lønn
Schibsteds konsernsjef og øvrig konsernledelse deltar i et årlig program for 
variabel lønn som er knyttet til årlig måloppnåelse. Målene er todelt og knyttes 
til finansielle og ikke-finansielle mål. Kriteriene inngår i en samlet vurdering. For 
konsernsjefen er variabel lønn begrenset til maksimalt seks månedslønner. For 
øvrig konsernledelse varierer den variable andel av lønnen fra maksimalt fire 
til seks månedslønner. Konsernsjefen og øvrig konsernledelse deltar i tillegg i 
Schibsteds treårige aksjebaserte program (Lti) som hovedsakelig er knyttet til 
resultatmål over en treårsperiode. 

etterlønnsordninger
Konsernsjefen har etterlønn tilsvarende atten månedslønner utover 
oppsigelsestiden på seks måneder. Øvrig konsernledelse og ledende 
ansatte har normalt etterlønnsordninger fra 6–18 månedslønner avhengig 
av stillingsnivå. det gjelder normalt konkurransebegrensninger og 
avkortningsbestemmelser i etterlønnsperioden. Styrets leder har ingen 
særskilte vederlagsordninger ved fratredelse.  

pensjonsordninger
Konsernsjefen har rett, og hvis Schibsted krever det, plikt til å fratre ved 
fylte 62 år. Full årlig førtidspensjon utgjør 66 % av pensjonsgrunnlaget. 
alderspensjonsløsningen innebærer at konsernsjefen ved fylte 67 år mottar en 
livsvarig alderspensjon tilsvarende 66 % av fastlønn. Uførepensjonen er 66 % 
av fastlønn. ektefelle/samboerpensjon er 50 % av fastlønn og barnepensjonen 
er 15 % av fastlønn. 

de norske konserndirektørene har rett, og hvis Schibsted krever det, plikt til 
å fratre ved fylte 62 år. i perioden frem til ordinær pensjonsalder (67 år) får 
de en pensjon på 66 % av fastlønn. Full årlig alderspensjon/uførepensjon for 
de norske konserndirektørene utgjør 66 % av fastlønnen. Øvrige medlemmer 
av konsernledelsen har ulike pensjonsløsninger innenfor rammen av det 
som gjelder for de norske konserndirektørene med hensyn til ytelsesnivå. 
Konserndirektørene for Sverige har en ytelsesbasert pensjonsforsikring på nivå 
med de norske konserndirektørene.
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oversikt over godtgjørelse til styret i 2011 (nok 1 000):

styrehonorar *
honorar komiteer 

og utvalg

styrehonorar fra 
andre foretak i 

konsernet
Lønn inkl. 

 feriepenger naturalytelser
regnskapsført 

pensjonskostnad
samlet 

 godtgjørelse

konsernstyret, utvalg og komiteer:

ole Jacob Sunde, styrets leder og leder 
kompensasjonsutvalg 700 70 - - 8 - 778 

Karl-christian agerup, styremedlem og 
medlem revisjonsutvalg 300 65 80 - - - 445 

Monica caneman, styremedlem og leder 
revisjonsutvalg 350 107 80 - - - 537 

Marie ehrling, styremedlem og medlem 
kompensasjonsutvalg 342 41 - - - - 383 

christian ringnes, styremedlem og 
medlem revisjonsutvalg 300 65 - - - - 365 

eva berneke, styremedlem 334 - - - - - 334

anne-Lise Mørch von der Fehr, 
 ansatt medlem og medlem 
 kompensa sjons utvalg ** 300 41 - 813 70 93 1 317 

Gunnar Kagge, ansattmedlem ** 300 - - 640 9 258 1 207 

Frank Johan Johansen, ansatt   vara-
medlem ** - - 80 531 6 233 850 

arve Jakobsen, ansattvaramedlem ** - - - 482 13 35 530 

hege Lyngved odinsen, ansattvara-
medlem ** - - - 697 70 55 822 

Øystein Simensen, ansattvaramedlem ** - - - 837 - 96 933 

John a. rein, leder valgkomite - 96 - - - - 96

Gunn Wærsted, medlem valgkomite - 66 - - - - 66 

Nils bastiansen, medlem valgkomite - 66 - - - - 66 

sum 2 926 617 240 4 000 176 770 8 729 

* Styrehonorar inkluderer kompensasjon for tidsbruk ved lang reisevei.        

** For ansatte medlemmer inkluderer samlet godtgjørelse også lønn og andre ytelser i ordinær stilling.       

revisor
honorar til konsernets revisorer for regnskapsåret 2011 utgjør følgende: 

(Tall i nok 1 000, eks. mva) Lovpålagt revisjon
andre attesta   sjons-

tjenester
skatte- og 

 avgiftsrådgivning
andre tjenester  
utenfor revisjon sum

schibsted konsern

ernst & Young 9 166 425 952 5 182 15 725

andre revisorer 1 078 272 1 398 980 3 728

sum 10 244 697 2 350 6 162 19 453

schibsted asa

ernst & Young 790  - 40  1 730 2 560
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under vises oversikt over utestående opsjoner for de ledere som 
 omfattes av opsjonsprogrammet:

Beholdning
1.1.2011

utløpt og 
gått tapt 2011

Beholdning
31.12.2011

gj.sn.
løpetid

rolv erik ryssdal  45 000  (7 500)  37 500 2,5

Gunnar Strömblad  45 000  (15 000)  30 000 2,1

trond berger  45 000  (15 000)  30 000 2,1

Sverre Munck  45 000  (15 000)  30 000 2,1

camilla Jarlsby  7 500  -  7 500 2,8

raoul Grünthal  22 500  (7 500)  15 000 2,1

Øvrige  192 500  (67 500)  125 000 

sum  402 500  (127 500)  275 000 

Langsiktig incentiv ordning (LTI program)
Schibsted innførte i 2010 et årlig rullerende treårig prestasjonsbasert 
aksjekjøpsprogram («Lti-program») for sentrale ledere i konsernet. ordningen 
omfatter totalt 43 deltakere i 2010 programmet og 58 deltakere i 2011 
programmet i Norge, Sverige, estland og Spania.

Lti-programmet er delt inn i tre deltakernivåer. Nivå 1 er for konsernsjefen, 
nivå 2 for medlemmer av konsernledelsen og nivå 3 for utvalgte 
nøkkelpersoner i konsernet samt ledere/ledergrupper i sentrale 
datterselskaper. For hvert nivå får deltakerne et definert «Grunnbeløp» 
som regnes i prosent av fastlønnen.     
 
1/3 av Grunnbeløpet («aksjekjøpsbeløpet») tildeles ved programmets oppstart 
i form av aksjer i Schibsted som har en bindingstid ut programmets løpetid (3 
år). dersom en deltaker på nivå 1 eller 2 slutter i løpet av bindingstiden skal 
aksjekjøpsbeløpet tilbakebetales. en tilsvarende begrensning gjelder ikke for 
deltakere på nivå 3.      

resten, dvs. 2/3 av Grunnbeløpet («prestasjonsbeløpet»), knyttes til treårige 
prestasjonskriterier. prestasjonskriteriene er resultatmål som ses mot 3 års 
ebita for konsern eller deltakerens virksomhet. Ved utløpet av treårsperioden 
får deltakerne oppgjør i Schibsted-aksjen basert på måloppnåelse, og antall 
aksjer beregnes med utgangspunkt i snittkurs over programmets treårsperiode. 
Faktisk utbetaling etter tre år vil være avhengig av grad av måloppnåelse i 
perioden. dersom minimum måloppnåelse ikke nås over treårsperioden, vil kun 
aksjekjøpsbeløpet være utbetalt ved avslutning av treårsprogrammet. 
     
Ved utbetaling av aksjekjøpsbeløp og prestasjonsbeløp er Schibsted ansvarlig 
for gjennomføring av skattetrekk således at kun nettobeløp etter gjennomført 
skattetrekk utbetales i form av aksjer i Schibsted. programmet behandles 
derfor regnskapsmessig delvis som en aksjebasert betalingstransaksjon 
med oppgjør i kontanter (skattetrekk) og delvis som en aksjebasert 
betalingstransaksjon med oppgjør i egenkapital (netto utbetaling i form 
av aksjer). Kostnad knyttet til andelen som behandles som aksjebasert 
betalingstransaksjon med oppgjør i egenkapital innregnes i egenkapitalen, 
mens kostnad knyttet til andelen som behandles som aksjebasert 
betalingstransaksjon med oppgjør i kontanter innregnes som en forpliktelse.

Kostnad og økning i egenkapital eller forpliktelse innregnes over 
innvinningsperioden på 3 år for de deler av den samlede kompensasjonen 
som har et reelt krav om tjenestetid ut programmets løpetid. dette gjelder for 

aksjebasert avlønning (inkludert i lønnskostnader) består av:

2011 2010

Kostnad opsjonsprogram 2 3

Kostnad Lti program 23 15

sum 25 18

herav innregnet i egenkapital  
(transak sjoner med oppgjør i egenkapital) 14 10

herav innregnet som forpliktelse  
(transaksjoner med oppgjør i kontanter) 11 8

opsjonsordning
Schibsted har frem til 2010 hatt et opsjonsprogram for konsernledelsen og 
sentrale nøkkelpersoner. programmet ble terminert i 2010 ved innføring 
av nytt prestasjonsbasert aksjekjøpsprogram («Lti-program»), men de 
individuelle utestående opsjonsordningene er fortsatt gyldige. programmet 
behandles regnskapsmessig som en aksjebasert betalingstransaksjon 
med oppgjør i egenkapital. Kostnad og økning i egenkapital innregnes over 
tjenesteperioden på 3 år.

utvikling i utestående opsjoner er som følger:

2011 2010

Utestående 1.1  402 500  582 500 

Utøvet  -  (127 500)

Utløpt og gått tapt  (127 500)  (52 500)

utestående 31.12  275 000  402 500 

herav fullt opptjent  132 500  127 500 

utestående opsjoner per 31.12.2011 har følgende betingelser:

utløpsdato utøvelseskurs (nok) antall opsjoner

24. juni 2013  132,70 132 500

7. oktober 2014  51,00 142 500

Maksimal gevinst per aksje som ledende ansatte kan oppnå ved utøvelse av 
opsjonene er lik 1,460375 multiplisert med utøvelsesprisen per aksje.

Schibsteds ordinære generalforsamling 2010 vedtok endring av vilkårene for 
konsernets opsjonsordning for å justere for effekten av fortrinnsrettsemisjonen 
som ble gjennomført i juli 2009. Justering av antall aksjer per opsjon og 
utøvelseskurs er gjort i samsvar med børsens derivatregelverk, slik at verdien 
av opsjonene opprettholdes etter emisjonen.

etter justeringen gir hver opsjon rett til å kjøpe 1,256 aksjer. Utøvelseskurs er 
justert med en faktor på 0,797065. det samme gjelder maksimalkurs. Øvrige 
vilkår for opsjonsprogrammet er uendret.

det ble ikke utøvd noen opsjoner i 2011. Samlet utøvelsespris for 
utøvde opsjoner i 2010 var NoK 22,9 mill. Virkelig verdi av aksjene på 
utøvelsestidspunktet var NoK 25,6 mill. 
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NotE 28 
aNDrE DrIftsKostNaDEr

andre driftskostnader består av:

2011 2010

distribusjon 1 281 1 294 

provisjoner 942 957 

husleie, vedlikehold, kontorkostnader  
og energi 621 580 

pr, reklame og kampanjer 1 051 845 

trykkerientrepriser 416 442 

redaksjonelt stoff 357 332 

eksterne tjenester 617 494 

reisekostnader 228 209 

Øvrige driftskostnader 600 549 

sum 6 113 5 702 

NotE 29 
fINaNsIELLE postEr

Finansinntekter og finanskostnader består av:

2011 2010

renteinntekter  32  29 

Netto agio  -  17 

Gevinst ved salg av finansielle eiendeler 
 tilgjengelig for salg  16  109 

Mottatt utbytte  32  22 

andre finansinntekter  2  3 

sum finansinntekter  82  180 

rentekostnader  (156)  (134)

Netto disagio  (11)  - 

Verdiendringer investeringer tilgjengelig 
for salg  -  (6)

Nedskrivning utlån og fordringer  -  (2)

andre finanskostnader  (23)  (49)

sum finanskostnader  (190)  (191)

prestasjonsbeløp og andel av aksjekjøpsbeløp for nivå 1 og 2 som behandles 
som aksjebasert betalingstransaksjon med oppgjør i egenkapital. resterende 
kostnad og økning i egenkapital eller forpliktelse innregnes umiddelbart ved 
programmets oppstart.    

prestasjonsbeløp vil variere basert på grad av oppnåelse av gitte resultatmål. 
Kostnad som skal innregnes over innvinningsperioden estimeres ved 
slutten av hver rapporteringsperiode basert på forventet virkelig verdi av 
forpliktelsen for transaksjoner som gjøres opp i kontanter og basert på antall 
egenkapitalinstrumenter som forventes innvunnet for transaksjoner som 
gjøres opp i egenkapital.

estimerte totale kostnader for LTI programmets løpetid (3 år):

2011 program 2010 program

Verdi aksjekjøpsbeløp ved tildeling 11 8

Verdi prestasjonsbeløp ved tildeling 22 18

Justert verdi prestasjonsbeløp - 6

estimert total kostnad over programmets 
løpetid 33 32

2011 program 2010 program sum

innregnet i lønns kostnad 2010 - 15 15

innregnet i lønns kostnad 2011 15 8 23

innregnes over gjenværende 
 innvinningsperiode 18 9 27

dersom minimum måloppnåelse innfris vil estimerte totale kostnader 
for prestasjonsbeløp over Lti programmets løpetid vil kunne variere med 
inntil 50 % i forhold til verdi ved tildeling. oppnås ikke minimumskravet vil 
prestasjonsbeløpet bli NoK 0.

Forutsetninger som er benyttet for beregning av verdi LTI program:

2011 2010

Utbytte  3,25  3,06 

Sluttkurs benyttet ved bonusaksjer  
tildelt 30.6  172,60  126,00 

Snittkurs 1.1–31.12  148,98  144,01 

Sluttkurs 31.12  148,90  172,00 

risikofri rente 2,51 % 3,52 %

Modell  Monte carlo  Monte carlo 

aksjeprogram
ansatte i konsernet tilbys årlig å kjøpe aksjer til en verdi av NoK 7 500 med 
20 % rabatt.
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konsernets effektive skatt fremkommer som følger: 

2011 2010

resultat før skattekostnad  1 331  3 399 

beregnet skattekostnad basert på 
 nominell sats i Norge  373  952 

Skatteeffekt andel resultat fra tilknyttede 
selskaper  (11)  (10)

Skatteeffekt nedskrivning goodwill  34  21 

Skatteeffekt gevinst ved ny måling av 
opprinnelig eierinteresse ved trinnvis 
overtakelse  -  (412)

Skatteeffekt andre permanente forskjeller  14  (98)

endring ikke balanseført eiendel ved 
utsatt skatt  95  8 

effekt av skattesatsforskjell utland  2  7 

effekt av justering innregnet for tidligere 
perioder  (8)  - 

skattekostnad innregnet i resultatet 499 468

i permanente forskjeller inngår i tillegg til ikke fradragsberettigede 
driftsutgifter også skattefrie utbytter og gevinster ved salg av aksjer samt 
ikke fradragsberettigede nedskrivninger av aksjer. Slike aksjegevinster inngår 
i andre inntekter og kostnader hva gjelder gevinst ved salg av datterselskap, 
felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskap og i Finansinntekter hva 
gjelder gevinst ved salg av aksjer kategorisert som aksjer tilgjengelig for salg. 
Nedskrivning aksjer inngår i Finanskostnader.  

konsernets eiendeler og forpliktelser ved utsatt skatt er sammensatt 
som følger:

2011 2010

Kortsiktige poster  (13)  (20)

pensjonsforpliktelser  (385)  (397)

andre langsiktige poster  1 194  1 104 

Fremførbare underskudd  (442)  (408)

Beregnet forpliktelse (eiendel) ved 
utsatt skatt  354  279 

ikke innregnet eiendel ved utsatt skatt  386  376 

sum innregnet forpliktelse (eiendel) 
ved utsatt skatt  740  655 

herav forpliktelse ved utsatt skatt  798  757 

herav eiendel ved utsatt skatt  (58)  (102)

Konsernets fremførbare underskudd er i hovedsak knyttet til virksomhet i 
Norge, Sverige, Frankrike, Spania og italia samt andre land hvor Schibsted 
classified Media har etablert online rubrikkvirksomhet. i hovedsak kan 
underskuddene fremføres i ubegrenset tid. cirka 20 % av underskuddene 
forfaller i perioden frem til 2020. 

netto agio (disagio) består av følgende:

2011 2010

Netto agio (disagio) på fordringer og 
gjeldsposter  (9)  5 

Netto endring i virkelig verdi av termin-
kontrakter ført over resultat  (2)  12 

netto agio (disagio)  (11)  17 

Gevinst ved salg av finansielle eiendeler tilgjengelig for salg er i 2010 i 
hovedsak relatert til salget av aksjene i point carbon.

Schibsted sikrer sin valutaeksponering i SeK og eUr ved bruk av lån og 
derivater, se note 9 Finansiell risikostyring. Sikringsbokføring medfører 
begrensede agioeffekter i resultatregnskapet. Netto disagio i 2011 og netto 
agio i 2010 er hovedsakelig knyttet til valutakurseffekter i våre virksomheter 
utenfor eurosonen.

i ovennevnte finansinntekter og -kostnader er det inkludert følgende 
renteinntekter og -kostnader knyttet til finansielle eiendeler og forpliktelser 
som ikke inngår i kategorien finansielle eiendeler og forpliktelser til virkelig 
verdi over resultatet:

2011 2010

renteinntekt 31 27

rentekostnad  (156)  (134)

NotE 30 
sKattEr

konsernets skattekostnad er sammensatt som følger:

2011 2010

periodeskatt  420  349 

endring utsatt skatt  81  118 

skattekostnad (inkludert skatte-
kostnad innregnet i totalresultat)  501  467 

herav innregnet i resultatet  499  468 

herav innregnet i totalresultat  2  (1)

Konsernets effektive skattekostnad avviker fra nominell skattesats i de land 
hvor konsernet har virksomhet. 
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2011 2010

Majoritetens andel av årsresultat 742 2 794

Gjennomsnittlig antall utestående aksjer 
(utvannet) 106 154 342 103 441 680

Utvannet resultat per aksje (kroner) 6,99 27,01

resultat per aksje – justert er beregnet av majoritetens andel av årsresultat 
korrigert for poster rapportert i resultatregnskapet på linjene andre inntekter 
og kostnader og Nedskrivninger, hensyntatt skattekostnad og minoritetens 
andel. antall aksjer som inngår i beregningen er samme antall som for 
resultat per aksje og utvannet resultat per aksje som beskrevet over.

2011 2010

Majoritetens andel av årsresultat 742 2 794

andre inntekter og kostnader 50  (1 909)

Nedskrivninger 191 110

Skatte- og minoritetseffekt av andre 
inntekter og kostnader og nedskrivninger  (54) 10

Majoritetens andel av årsresultat  
– justert 929 1 005

Gjennomsnittlig antall utestående aksjer 106 020 714 103 337 507

resultat per aksje – justert (kroner) 8,76 9,72

Gjennomsnittlig antall utestående aksjer 
(utvannet) 106 154 342 103 441 680

Utvannet resultat per aksje – justert (kroner) 8,75 9,71

utvikling i innregnet netto forpliktelse ved utsatt skatt er som følger:

2011 2010

per 1.1  655  318 

endring inkludert i skattekostnad  81  118 

endringer i konsernets sammensetning  8  241 

Valutaomregning  (4)  (22)

per 31.12  740  655 

eiendel ved utsatt skatt innregnes når det kan sannsynliggjøres at fordelen 
kan utnyttes mot fremtidige skattepliktige overskudd. Konsernets innregnede 
eiendeler ved utsatt skatt er hovedsakelig knyttet til virksomhet i Norge og 
Spania. Konsernets ikke innregnede eiendeler ved utsatt skatt er i hovedsak 
knyttet til virksomhet i utlandet hvor utnyttelsen må skje gjennom egne 
fremtidige skattepliktige overskudd i den enkelte virksomhet.  
   
eiendeler og forpliktelser ved utsatt skatt nettoføres for forpliktelser og 
eiendeler i selskaper som inngår i lokale skattekonsern.

NotE 31 
rEsULtat pEr aKsJE

gjennomsnittlig antall utestående aksjer (utvannet) er beregnet som følger:

2011 2010

Gjennomsnittlig antall utestående aksjer 106 020 714 103 337 507

Justering for utvanningseffekt 
 utestående aksjer 133 628 104 173

gjennomsnittlig antall utestående 
aksjer (utvannet) 106 154 342 103 441 680

Utvanningseffekt fremkommer som differanse mellom det antall aksjer som 
kan erverves ved utøvelse av utestående opsjoner og det antall aksjer som 
kunne vært ervervet til virkelig verdi (beregnet som gjennomsnittlig kurs på 
Schibsted-aksjen i perioden) for det vederlag som ytes for aksjer som kan 
erverves basert på utestående opsjoner.   
   
resultat per aksje beregnes av majoritetens andel av årsresultat dividert med 
gjennomsnittlig antall utestående aksjer.   
 

2011 2010

Majoritetens andel av årsresultat 742 2 794

Gjennomsnittlig antall utestående aksjer 106 020 714 103 337 507

resultat per aksje (kroner) 7,00 27,04

 
Utvannet resultat per aksje er beregnet av majoritetens andel av årsresultat 
dividert med gjennomsnittlig antall utestående aksjer justert for utvanningseffekt 
av alle potensielle aksjer. 
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NotE 32 
fELLEsKoNtroLLErt VIrKsoMhEt

De vesentligste virksomheter som rapporteres som felleskontrollert er:
 

selskap
eierandel 
31.12.2011 31.12.2010

Forretnings-
kontor Driftssegment Virksomhet

romerike Mediadistribusjon aS 34 % 34 % Kjeller Mediehus Skandinavia distribusjon

20 Minutes France S.a.S 50 % 50 % paris Mediehus internasjonal Gratisavis

aS ajakirjade Kirjastus 50 % 50 % tallinn Mediehus internasjonal Magasiner

aS SL Õhtuleht 50 % 50 % tallinn Mediehus internasjonal avis

express post aS 50 % 50 % tallinn Mediehus internasjonal distribusjon

701 Search pte. Ltd. 50 % 50 % Singapore online rubrikk rubrikkannonser på internett

Willhaben internet Service Gmbh 50 % 50 % Wien online rubrikk rubrikkannonser på internett

Følgende beløp inngår i konsernets resultatregnskap og balanse fra felles 
 kontrollert virksomhet som er innregnet ved forholdsmessig konsolidering: 

2011 2010

driftsinntekter 429 675

driftskostnader  (463)  (559)

Brutto driftsresultat  (34) 116

resultat før skattekostnad  (46) 89

Langsiktige eiendeler 49 52

Kortsiktige eiendeler 240 198

sum eiendeler 289 250

Langsiktig gjeld 40 40

Kortsiktig gjeld 150 146

sum gjeld 190 186

Netto eiendeler 99 64

i 2010 kjøpte Willhaben 100 % av aksjene i selskapet car4You Gmbh som driver  
bilnettsted i Østerrike.     

i november 2010 ble det gjennomført en samlet avtale med Spir  
communications hvor Schibsted kjøpte 50 % av aksjene i ScM France SaS  
og solgte 50 % av aksjene i car & boat Media. etter gjennomføring av avtalen  
er ScM France SaS et 100 % eid datterselskap av Schibsted.
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Likviditetsvirkningen av salg fremkommer som følger: 

2011 2010

Kontanter i solgte selskaper 12 36

balanseført verdi andre kortsiktige 
eiendeler 19 46

balanseført verdi langsiktige eiendeler 3 815

samlet balanseført verdi eiendeler 34 897

egenkapital og overdratt gjeld  (18)  (145)

Gevinst 5 478

Brutto salgssum 21 1 230

Kontanter i solgte selskaper  (12)  (36)

Salgssum oppgjort i annet enn kontanter 
og kontantekvivalenter  (10)  - 

netto innbetaling ved salg av 
 datterselskap og felleskontrollert 
virksomhet  (1) 1 194

NotE 34 
traNsaKsJoNEr MED  
NÆrståENDE partEr

For ytelser til ledelsen, se note 27 Lønnskostnader og aksjebasert avlønning.

For lån til tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter, se note 15 
andre langsiktige eiendeler.

christian ringnes, styremedlem, kontrollerer selskapet som leier ut kontorer 
til Schibsteds datterselskap eesti Meedia i tallinn. Leieinntekten utgjorde 
NoK 7 mill. i 2011.

NotE 33 
tILLEGGsoppLYsNINGEr tIL 
 KoNsoLIDErt oppstILLING  
aV KoNtaNtstrØMMEr

renter og utbytte er inkludert i konsolidert oppstilling av kontant-
strømmer som følger:  

2011 2010

I kontantstrøm fra driftsaktiviteter:

betalte renter  (132)  (144)

Mottatte renter 32 29

Mottatt utbytte 42 35

I kontantstrøm fra finansierings-
aktiviteter:

Utbytte betalt til majoritet  (324)  (155)

Utbytte betalt til minoritetsinteresser  (61)  (201)

Schibsteds konsoliderte oppstilling av kontantstrømmer viser netto 
utbetaling og innbetaling ved kjøp og salg av datterselskaper og andeler i 
felleskontrollert virksomhet.

Likviditetsvirkningen av kjøp fremkommer som følger: 

2011 2010

Kontanter i kjøpte selskaper 23 97

anskaffelseskost andre kortsiktige 
eiendeler 14 38

anskaffelseskost langsiktige eiendeler 189 3 533

samlet anskaffelseskost eiendeler 226 3 668

egenkapital og overtatt gjeld  (75)  (439)

Brutto kjøpesum 151 3 229

Gevinst fra ny måling av opprinne-
lig egenkapitalinteresse ved trinnvis 
overtakelse  -  (1 518)

Kontanter i kjøpte selskaper  (23)  (97)

Kjøpesum oppgjort i annet enn kontanter 
og kontantekvivalenter  (20)  - 

netto utbetaling ved kjøp av datter-
selskap og felleskontrollert virksomhet 108 1 614
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NotE 35 
DattErsELsKap

Følgende datterselskap var direkte og indirekte eid per 31.12: 

Forretningskontor 2011 2010

Mediehus skandinavia

Media Norge aS (tidligere Media Norge aSa) ** bergen 100,00 % 82,31 %

  aftenbladet distribusjon aS Sandnes 100,00 % 82,31 %

  aftenbladet eiendom aS Stavanger 100,00 % 82,31 %

  aftenbladet trykk aS Sandnes 100,00 % 82,31 %

  aftenposten aS oslo 100,00 % 82,31 %

  aftenposten distribusjon aS oslo 100,00 % 82,31 %

  aS Farsund aktiebogtrykkeri Farsund 86,20 % 70,95 %

  askøyværingen aS  askøy 100,00 % 82,31 %

  avisprodukter aS bergen 100,00 % 82,31 %

  bergens ringen da bergen 100,00 % 82,31 %

  bergens tidende aS bergen 100,00 % 82,31 %

  bergensopplevelser aS bergen 100,00 % 82,31 %

  bt respons aS bergen 100,00 % 82,31 %

  bt trykk aS Godvik 100,00 % 82,31 %

  btV aS bergen 100,00 % 82,31 %

  bygdanytt aS bergen 100,00 % 82,31 %

  din Mat aS Stavanger 83,90 % 69,06 %

  distribution innovation aS oslo 60,00 % 49,39 %

  duplo Media aS oslo 70,00 % -

  Fanaposten aS  bergen 100,00 % 82,31 %

  Forlaget Strilen aS Lindås 100,00 % 82,31 %

  FV trykk aS Kristiansand 100,00 % 82,31 %

  Fædrelandsvennen aS Kristiansand 100,00 % 82,31 %

  Fædrelandsvennen distribusjon aS Kristiansand 100,00 % 82,31 %

  Kristiansand avis aS Kristiansand 49,00 % 40,33 %

  Let's deal aS oslo 48,94 % -

  Lindesnes aS Mandal 100,00 % 82,31 %

  Lokalavisene aS bergen 100,00 % 82,31 %

  Media aS Kristiansand 100,00 % 82,31 %

  Media Norge trykk aS oslo 100,00 % 82,31 %

  Media Norge trykk oslo aS oslo 100,00 % 89,39 %

  Mediatrykk aS bergen 100,00 % 82,31 %

  radio Lindesnes aS Lindesnes 41,67 % 34,30 %

  radio Sør aS Kristiansand 100,00 % 82,31 %

  Schibsted Vekst aS oslo 95,95 % 90,65 %

  Schibsted tech polska sp z.o.o Krakow 100,00 % -

  Stavanger aftenblad aS Stavanger 100,00 % 82,31 %

  Strandgaten og eilertsbakken eiendomsselskap aS Farsund 86,20 % -

  Søgne og Songdalen budstikke aS Søgne 57,62 % 47,43 %

  Sør distribusjon aS Mandal 95,45 % 78,56 %

  Sørlandspakken Vest aS Kristiansand 100,00 % 82,31 %



SchibSted ÅrSrapport 2011
noTer / konsern

148

  Sørlandssamkjøringen aS Mandal 62,00 % 51,04 %

  tV Sør aS Kristiansand 100,00 % 82,31 %

  Vestnytt aS Fjell 100,00 % 82,31 %

  Woldcam aS Stavanger 100,00 % 82,31 %

  Åsaneposten aS bergen 100,00 % 82,31 %

Scanpix Scandinavia ab Stockholm 100,00 % 100,00 %

  oÜ Scanpix baltics *** tartu - 100,00 %

Schibsted eiendom aS oslo 100,00 % 100,00 %

  Stålfjæra 5 aNS oslo - 100,00 %

Schibsted Forlag aS oslo 100,00 % 100,00 %

  Katapult bøker aS oslo 100,00 % 100,00 %

  Schibsted Förlag ab helsingborg 100,00 % 100,00 %

  Schibsted Magasiner aS oslo 100,00 % 100,00 %

Schibsted Sverige ab Stockholm 100,00 % 100,00 %

  aftonbladet hierta ab Stockholm 91,00 % 91,00 %

  aftonbladet Kolportage ab Stockholm 91,00 % 91,00 %

  destinationpunktse ab Stockholm 100,00 % 90,52 %

  e24 Näringsliv ab (tidligere Svenska dagbladet executive club ab) Stockholm 100,00 % 99,41 %

  e24 Näringsliv hb Stockholm - 100,00 %

  hard hat ab Stockholm - 70,00 %

  hb Svenska dagbladets ab & co Stockholm 99,41 % 99,41 %

  Jobb 24 hb Stockholm 100,00 % 94,31 %

  K Lartpunktse Väderlekstjänst ab Stockholm 100,00 % -

  Kundkraft i Sverige ab Stockholm 100,00 % 100,00 %

  Lendo ab Stockholm 97,00 % 97,00 %

  Mediateam bemanning ab Stockholm 51,00 % 51,00 %

  Mini Media Sweden ab Stockholm 51,00 % 51,00 %

  Mintur ab Stockholm 99,41 % 99,41 %

  personal Finance Sverige ab (tidligere destination redaktionell produktion ab) Stockholm 100,00 % 100,00 %

  priceSpy Media Ltd Manukau 70,00 % 70,00 %

  prisjakt Sverige ab Ängelholm 70,00 % 70,00 %

  resdagboken ab Stockholm 100,00 % 100,00 %

  rörlig bild Sverige ab Stockholm 100,00 % 100,00 %

  Schibsted centralen ab Stockholm 100,00 % 100,00 %

  Schibsted Sök ab Stockholm 100,00 % 100,00 %

  Schibsted tillväxtmedier ab Stockholm 100,00 % 100,00 %

   Schibsted tillväxtmedier annonsförsäljning ab (tidligere aftonbladet tillväxtmedier annons-
försäljning ab)  Stockholm 100,00 % 100,00 %

  ServiceFinder Sverige ab (tidligere Service response europe ab) Stockholm 69,95 % -

  Skivklubben alfa ab Skara - 46,41 %

  Suredo ab (tidligere Lendo development ab) Stockholm 97,00 % 97,00 %

  Svenska dagbladet annons ab Stockholm 99,41 % 99,41 %

  Svenska dagbladet digitala Medier ab Stockholm 99,41 % 99,41 %

  Svenska dagbladet distribution ab Stockholm 99,41 % 99,41 %

  Svenska dagbladet holding ab Stockholm 99,41 % 99,41 %

  Svenska dagbladets ab  Stockholm 99,41 % 99,41 %

  tasteline Sweden ab Stockholm 100,00 % 100,00 %

  tVNU Sweden ab Stockholm 100,00 % 100,00 %

  Webtraffic Norge aS oslo 100,00 % 100,00 %
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  Webtraffic Sverige ab Stockholm 100,00 % 100,00 %

Si Företagstjänster holding ab Stockholm 100,00 % 100,00 %

  Si Företagstjänster ab Stockholm 100,00 % 100,00 %

tesked ab Varberg 97,98 % 92,42 %

  Mötesplatsen i Norden ab Varberg 97,98 % 92,42 %

Verdens Gang aS oslo 100,00 % 100,00 %

  absolutt Fotball aS oslo - 80,87 %

  avisretur aS oslo 50,10 % 50,10 %

  dine penger aS oslo 100,00 % 100,00 %

  e24 Næringsliv aS oslo 100,00  % 100,00 %

  Mittanbud.no aS oslo 100,00 % 100,00 %

  VG Mobil aS oslo 100,00 % 100,00 %

  VG Multimedia aS * oslo - 100,00 %

ada digital annonsering aS (tidligere adwise Network aS) *** oslo - 100,00 %

e24 international ab Stockholm 100,00 % 100,00 %

european Media Ventures aS oslo 100,00 % 100,00 %

Gratisavisen avis1 aS oslo 100,00 % 100,00 %

Media Norge Salg aS oslo - 65,85 %

Schibsted Multimedia aS oslo 100,00 % 100,00 %

Schibsted print Media aS oslo 100,00 % 100,00 %

Schibsted it aS oslo 100,00 % -

Schibsted payment aS oslo 100,00 % -

trafikkfondet aS oslo 100,00 % 100,00 %

Forretningskontor 2011 2010

Mediehus Internasjonal

20 Min holding aG Zürich 100,00 % 100,00 %

  20 Min international b.V. rotterdam 100,00 % 100,00 %

  20 Minutes online SL Madrid 99,87 % 99,87 %

  20 Minutos españa S.a. Madrid 100,00 % 100,00 %

  carrie & Serena S.L. Madrid 63,92 % -

  diario 20 Minutos SL Madrid 99,87 % 99,87 %

  Linea 20 revistas SL Madrid 99,87 % 99,87 %

  Multiciudad SL* Madrid - 100,00 %

  Multiprensa Y M@s S.L. Madrid 99,87 % 99,87 %

20 Min holding aS oslo 100,00 % 100,00 %

  regional independent Newspapers North-West Moskva - 79,41 %

aS eesti Meedia tartu 100,00 % 100,00 %

  aS Kanal 2 tallinn 100,00 % 100,00 %

  aS Kroonpress tartu 99,90 % 99,90 %

  aS postimees tallinn 100,00 % 100,00 %

  aS Schibsted baltics tallinn 100,00 % 100,00 %

  Järva teataja oÜ * paide - 66,00 %

  oÜ den za dnjom Kirjastus * tallinn - 100,00 %

  oÜ Webplanet (tidligere oÜ Majandusuudised) tallinn 100,00 % 100,00 %

  oÜ Meediasüsteemid tartu 100,00 % 100,00 %

  postimees online oÜ * tallinn - 100,00 %

  pärnu postimees oÜ * pärnu - 66,00 %

  Sakala Kirjastus oÜ *  Viljandi - 66,00 %
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  Sia tvnet riga 100,00 % -

  Soov Kirjastus oU       tallinn 100,00 % 100,00 %

  Uab 15 Minuciu Vilnius 99,90 % 99,90 %

  Uab 15 Minuciu online Vilnius 99,90 % 99,90 %

  Uab ekstra Zinios Vilnius - 98,88 %

  Uab plius Vilnius 100,00 % 100,00 %

  Uab Zurnalu Leidybos Grupe Vilnius 100,00 % 100,00 %

  Valgamaalase Kirjastus oÜ * Valga - 66,00 %

  Virumaa teataja oÜ * rakvere - 66,00 %

  Ühinenud ajalehed aS tartu 66,00 % 66,00 %

e24 France SaS paris 100,00 % 85,00 %

Schibsted aG berlin 100,00 % 100,00 %

Forretningskontor 2011 2010

online rubrikk

Finn.no aS oslo 89,88 % 81,04 %

  eiendomsprofil aS bergen 40,58 % 36,11 %

  Finn bil.no aS oslo 89,88 % 81,04 %

  Finn eiendom.no aS oslo 79,56 % 70,81 %

  Finn Foto aS oslo 79,56 % 70,81 %

  Finn Jobb.no aS oslo 89,88 % 81,04 %

  Finn oppdrag aS   oslo 89,88 % 81,04 %

  Finn reise aS oslo 89,88 % 81,04 %

  Finn torget aS oslo 89,88 % 81,04 %

  Flytteportalen aS oslo 39,86 % 35,48 %

  penger.no aS oslo 92,92 % -

Schibsted classified Media aS oslo 100,00 % 100,00 %

  anuntis chile, S.a. Santiago de chile 76,22 % 76,22 %

  anuntis perú, S.a.c Lima 76,22 % 76,22 %

  anuntis Segundamano argentina holdings Sa buenos aires 76,23 % 76,23 %

  anuntis Segundamano argentina S.a buenos aires 76,23 % 76,23 %

  anuntis Segundamano españa SL barcelona 76,23 % 76,23 %

  anuntis Venezuela S.a. caracas - 72,65 %

  aSM clasificados de México Sa de cV Mexico city 76,22 % 76,22 %

  blocket ab Stockholm 100,00 % 100,00 %

  bom Negócio atividades de internet Ltda rio de Janeiro 100,00 % -

  byt bil Nordic ab Stockholm 100,00 % 100,00 %

  custoJusto Unipessoal, Lda Lisboa 100,00 % 100,00 %

  donedeal Ltd Wexford 50,09 % -

  editora balcão Ltda rio de Janeiro 99,99 % 99,89 %

  editora Urbana, ltda. bogotá 68,61 % 68,61 %

  editora anuntis Segundamano online do brazil Ltda Sao paulo 76,22 % 76,22 %

  hebdo Mag brazil holdings bV amsterdam 100,00 % 100,00 %

  hebdo Mag brazil holdings Ltda rio de Janeiro 99,99 % 99,99 %

  infoJobs italia S.r.l Milano 72,89 % 72,89 %

  infoJobs S.a. barcelona 98,50 % 98,50 %

  inmobolsa Factory SL* barcelona - 76,23 %

  it competence center S.L barcelona 76,23 % 76,23 %

  Kapaza bV amsterdam 100,00 % 100,00 %
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  Kapaza! belgium NV brüssel 100,00 % 100,00 %

  Kapaza! holding bV amsterdam 100,00 % 100,00 %

  Lbc France, SaS paris 100,00 % -

  Schibsted chile, Spa Santiago de chile 100,00 % -

  Schibsted classified Media hellas Mepe athen 100,00 % 100,00 %

  Schibsted classified Media hungary Kft budapest 100,00 % 100,00 %

  Schibsted classified Media ireland Ltd dublin 100,00 % -

  Schibsted classified Media NV amsterdam 100,00 % 100,00 %

  Schibsted classified Media Switzerland aG (tidligere Schibsted classified Media Schweiz aG) Zürich 100,00 % 100,00 %

  Schibsted españa S.L. barcelona 100,00 % 100,00 %

  Schibsted ibérica S.L Madrid 100,00 % 100,00 %

  ScM France, SaS paris 100,00 % 100,00 %

  ScM Local, SarL paris 100,00 % -

  ScM Northern europe ab Stockholm 100,00 % -

  ScM Suomi oy helsingfors 100,00 % 100,00 %

  ScM Ventures ab Stockholm 100,00 % 100,00 %

  ScM Ventures bV amsterdam 100,00 % 100,00 %

  SFi holding aS  oslo 96,96 % 94,31 %

  Sibmedia interactive S.r.L. Sibiu 55,00 % -

  Subito.it S.r.l Milano 100,00 % 100,00 %

hittapunktse ab Stockholm 100,00 % 100,00 %

Forretningskontor 2011 2010

andre

Sandrew Metronome ab Stockholm 100,00 % 100,00 %

  ab Sandrew-ateljéerna Stockholm 100,00 % 100,00 %

  produktion S. bauman ab Stockholm 100,00 % 100,00 %

  Sandrew Film 86 Kb Stockholm 100,00 % 100,00 %

  Sandrew Film 87 Kb Stockholm 100,00 % 100,00 %

  Sandrew Film 97 Kb Stockholm 100,00 % 100,00 %

  Sandrew Metronome danmark a/S København 100,00 % 100,00 %

  Sandrew Metronome distribution Finland oY helsingfors - 100,00 %

  Sandrew Metronome distribusjon Norge aS  oslo 100,00 % -

  Sandrew Metronome distribution Sverige ab Stockholm 100,00 % 100,00 %

  Sandrew Metronome international ab Stockholm 100,00 % 100,00 %

  Sandrew Metronome Norge aS oslo - 100,00 %

  Sandrew Metronome Video Finland oY helsingfors 100,00 % -

  Selskabet af 2/9 1999 apS København 100,00 % 100,00 %

premiärpaketet Lance ab Stockholm - 100,00 %

Schibsted Movie aS oslo 100,00 % 100,00 %

Forretningskontor 2011 2010

hovedkontor

Schibsted Finans aS oslo 100,00 % 100,00 %

* Fusjonert med andre selskap i konsernet.

** Media Norge aSa ble fusjonert med det 100 % Schibsted eide selskapet Media Norge aS  

i mai 2011.

*** per 31.12.2011 tilknyttet selskap
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sChIBstED asa  
rEsULtatrEGNsKap  
1. JaNUar–31. DEsEMBEr
(nok mill.) note 2011 2010

Driftsinntekter 2 47 46

Lønnskostnader 3  (128)  (121)

avskrivninger og amortiseringer 4  (1)  (3)

andre driftskostnader 5  (131)  (110)

Driftsresultat  (213)  (188)

Finansinntekter 6 1 631 1 486 

Finanskostnader 6  (84)  (48)

Finansielle poster 1 547 1 438 

resultat før skattekostnad 1 334 1 250 

Skattekostnad 7  (220)  (156)

Årsresultat 1 114 1 094 
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sChIBstED asa  
BaLaNsE 31. DEsEMBEr 

(nok mill.) Note 2011 2010

eIenDeLer

Utsatt skattefordel 7 47 40 

Varige driftsmidler og lisenser 4 6 7 

Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler 53 47 

investeringer i datterselskap 8 4 817 4 769 

investeringer i tilknyttede selskaper 8 1 414 1 414 

investeringer i aksjer og andeler 8 144 144 

Langsiktige fordringer 9 720 719 

Finansielle eiendeler 7 095 7 046 

Langsiktige eiendeler 7 148 7 093 

Fordringer 10 2 306 909 

Kontanter og kontantekvivalenter 11 13 20 

kortsiktige eiendeler 2 319 929 

sum eiendeler 9 467 8 022 

egenkapITaL og gJeLD

aksjekapital 108 108 

egne aksjer  (1)  (4)

overkursfond 1 289 1 289 

annen innskutt egenkapital 125 121 

Innskutt egenkapital 1 521 1 514 

annen egenkapital 5 354 4 094 

opptjent egenkapital 5 354 4 094 

egenkapital 13 6 875 5 608 

pensjonsforpliktelser 14 155 129 

avsetninger for forpliktelser 155 129 

Langsiktig gjeld 9 705 704 

kortsiktig gjeld 15 1 732 1 581 

sum egenkapital og gjeld 9 467 8 022 

oslo, 29. mars 2012
Styret i Schibsted aSa

ole Jacob Sunde
Styrets leder

eva berneke anne Lise von der Fehr Gunnar Kagge

christian ringnes

Monica caneman

Karl-christian agerup Marie ehrling

rolv erik ryssdal 
Konsernsjef
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sChIBstED asa  
oppstILLING aV KoNtaNtstrØMMEr  
1. JaNUar–31. DEsEMBEr
(nok mill.) 2011 2010

konTanTsTrØM Fra DrIFTsakTIVITeTer

resultat før skattekostnad 1 334 1 250 

avskrivninger og amortiseringer 1 3 

tilbakeført tidligere års nedskrivninger av aksjer  -  (76)

Nedskrivning aksjer 17 3 

Gevinst ved salg av anleggsmidler  -  (25)

aksjebasert avlønning 4 4 

Konsernbidrag inntektsført som finansinntekt  (1 482)  (763)

endring i kortsiktige fordringer 111  (22)

endring i kortsiktig gjeld  (2) 18 

Forskjell mellom pensjonskostnad og inn- og utbetalinger i pensjonsordninger 26 10 

endring andre tidsavgrensninger  - 1 

netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter 9 403 

konTanTsTrØM Fra InVesTerIngsakTIVITeTer

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler  -  (1)

innbetalinger ved salg av varige driftsmidler  - 1 

endring i langsiktige fordringer  -  (703)

Utbetalinger ved kjøp av aksjer  (587)  (133)

innbetaling av fusjonsfordring 989  - 

innbetalinger ved salg av aksjer  - 302 

netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 402  (534)

konTanTsTrØM Fra FInansIerIngsakTIVITeTer

opptak av langsiktig gjeld  - 703 

Nedbetaling / opptak av kortsiktig rentebærende gjeld  (135)  (956)

Mottatt konsernbidrag (netto) 201 314 

betalt utbytte  (324)  (155)

Kjøp / salg av egne aksjer  (160) 72 

netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  (418)  (22)

netto økning/(reduksjon) i kontanter og kontantekvivalenter  (7)  (153)

Kontanter og kontantekvivalenter 1.1 20 173 

kontanter og kontantekvivalenter 31.12 13 20 
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sChIBstED asa  
INNhoLDsfortEGNELsE  
NotEr tIL rEGNsKapEt 2011
alle beløp er i NoK millioner med mindre annet opplyses særskilt.

noTe 1: regnskapsprInsIpper
noTe 2: DrIFTsInnTekTer
noTe 3: LØnnskosTnaDer og anTaLL ÅrsVerk
noTe 4: VarIge DrIFTsMIDLer og LIsenser
noTe 5: anDre DrIFTskosTnaDer
noTe 6: FInansIeLLe posTer
noTe 7: skaTTer
noTe 8: InVesTerInger I aksJer
noTe 9: LangsIkTIge ForDrInger og gJeLD
noTe 10: ForDrInger
noTe 11: konTanTer og konTanTekVIVaLenTer
noTe 12: eIersTrukTur
noTe 13: egenkapITaL
noTe 14: pensJonsorDnInger
noTe 15: korTsIkTIg gJeLD
noTe 16: garanTI og sIkkerheTssTILLeLser
noTe 17: henDeLser eTTer rapporTerIngsperIoDen
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NotE 1 
rEGNsKapsprINsIppEr

Selskapsregnskapet til Schibsted aSa er avlagt i henhold til norsk 
regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge. 

Inntektsføring
driftsinntekter inntektsføres når varen er levert eller tjenesten ytet.

klassifisering
eiendeler og gjeld knyttet til virksomhetens varekretsløp klassifiseres som 
henholdsvis omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Fordringer og gjeld som ikke 
er knyttet til varekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler eller kortsiktig 
gjeld dersom de er av kortsiktig art, normalt med forfall innen ett år. aksjer og 
investeringer som ikke er til varig eie klassifiseres som omløpsmidler. Øvrige 
eiendeler klassifiseres som anleggsmidler og øvrig gjeld som langsiktig.

aksjer
aksjer vurderes etter kostmetoden og nedskrives dersom verdien i balansen 
overstiger gjenvinnbart beløp. reversering av nedskrivning foretas hvis 
grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. 

Mottatt konsernbidrag er inntektsført under finansinntekter under forutsetning 
av at mottatt konsernbidrag ikke representerer en tilbakebetaling av investert 
kapital. Konsernbidrag som representerer en tilbakebetaling av investert kapital 
regnskapsføres som redusert kostpris. Netto avgitt konsernbidrag (brutto 
konsernbidrag fratrukket tilhørende skatteeffekt) tillegges anskaffelseskost 
for investering i datterselskaper. Utbytte fra datterselskaper og tilknyttede 
selskaper er inntektsført under finansinntekter.

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 
Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler vurderes til anskaffelseskost med 
fradrag for akkumulerte avskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger. Varige 
driftsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over forventet 
økonomisk levetid. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler nedskrives 
dersom verdien i balansen overstiger gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er 
det høyeste av netto salgsverdi og nåverdien av de fremtidige kontantstrømmer 
eiendelen forventes å generere. reversering av nedskrivning foretas dersom 
grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Leieavtaler
Leieavtaler klassifiseres som finansielle eller operasjonelle med basis 
i avtalenes reelle innhold. dersom det vesentligste av de økonomiske 
rettigheter og forpliktelser knyttet til det underliggende leieobjektet overføres 
til Schibsted, klassifiseres leieavtalen som finansiell. driftsmidler i finansielle 
leieavtaler balanseføres og avskrives planmessig som varige driftsmidler. 
avdragsdelen av leieforpliktelsen medtas i langsiktig rentebærende gjeld. 
Gjelden reduseres løpende med betalt leie fratrukket renteelementet i leien. 
andre leieavtaler klassifiseres som operasjonelle, og årlig leasingavgift 
kostnadsføres som leiekostnad.

Valuta
pengeposter i utenlandsk valuta vurderes til dagskurs. Valutagevinster og -tap 
presenteres som Finansinntekter og Finanskostnader.

kundefordringer
Kundefordringer vurderes til virkelig verdi, hensyntatt forventede tap  
på fordringer.

egne aksjer
Kjøpspris og salgsverdi for egne aksjer føres mot egenkapitalen. 

pensjonskostnader
pensjonsforpliktelser knyttet til ytelsesplaner vurderes til nåverdien av de 
fremtidige pensjonsytelser som er opptjent på balansedagen, og beregnes på 
basis av forutsetninger om diskonteringsrente, forventet fremtidig lønnsvekst 
og pensjonsregulering. pensjonsmidler vurderes til markedsverdi. Netto 
pensjonsforpliktelse relatert til underfinansierte ordninger er klassifisert 
som avsetning for forpliktelser, mens netto pensjonsmidler relatert til 
overfinansierte ordninger er klassifisert som finansielle anleggsmidler. 
Netto pensjonskostnad, som er brutto pensjonskostnad fratrukket estimert 
avkastning på pensjonsmidlene, korrigert for virkninger av endring i 
estimater og pensjonsplaner, inngår i posten lønnskostnader. endringer i 
pensjonsforpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplan resultatføres over 
opptjeningstiden. endringene resultatføres umiddelbart dersom de medfører 
umiddelbare endringer i opptjente rettigheter. 

endringer i pensjonsforpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes 
endringer i og avvik mot beregningsforutsetningene resultatføres over 
gjennomsnittlig gjenværende tjenestetid for den del av den akkumulerte 
virkning som overstiger 10 % av den største av pensjonsmidlene eller 
pensjonsforpliktelsene. For pensjonsplaner som regnskapsmessig er 
definert som tilskuddsplaner regnskapsføres tilskuddet som periodens 
pensjonskostnad.

Schibsted aSa benytter, i samsvar med tillatt løsning under god 
regnskapsskikk i Norge,  iFrS-standarden iaS 19 for regnskapsføring av 
pensjonsforpliktelser.

aksjebasert avlønning 
i aksjebaserte betalingstransaksjoner med ansatte som gjøres opp i 
egenkapital måles virkelig verdi av tjenestene og den motsvarende økningen 
i egenkapital indirekte med henvisning til den virkelige verdien av de tildelte 
egenkapitalinstrumentene. Virkelig verdi av egenkapitalinstrumentene måles 
på tildelingstidspunktet og innregnes som lønnskostnad og som økning i 
egenkapital umiddelbart eller over innvinningsperioden dersom de tildelte 
egenkapitalinstrumentene ikke blir innvunnet før den ansatte fullfører en 
nærmere angitt tjenesteperiode. 

på hver balansedag revurderes estimatet for antall egenkapitalinstrumenter 
som forventes å bli innvunnet. Ved endringer justeres kostnadsført beløp for å 
gjenspeile det antall egenkapitalinstrumenter som forventes å bli, eller faktisk 
blir, innvunnet.

i aksjebaserte betalingstransaksjoner med ansatte som gjøres opp i kontanter 
måles tjenestene og den pådratte forpliktelsen til forpliktelsens virkelige verdi. 
de mottatte tjenestene og forpliktelsen innregnes umiddelbart eller over 
innvinningsperioden dersom rettighetene ikke blir innvunnet før den ansatte 
fullfører en nærmere angitt tjenesteperiode. Fram til forpliktelsen gjøres opp, 
måles forpliktelsens virkelige verdi på nytt på hvert rapporteringstidspunkt og på 
oppgjørstidspunktet, med endringer i virkelig verdi innregnet i periodens resultat.
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NotE 3 
LØNNsKostNaDEr oG  
aNtaLL årsVErK

Lønnskostnader består av:

2011 2010

Lønnskostnader 80 78

arbeidsgiveravgift 13 15

pensjonskostnader (note 14) 23 18

andre personalkostnader 3 4

aksjebasert avlønning 9 6

sum 128 121

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 91 årsverk, inklusive traineer. 
For nærmere opplysninger om godtgjørelse til revisor samt ytelser til ledende 
ansatte, herunder aksjebasert betaling, se note 27 Lønnskostnader og 
aksjebasert avlønning til konsernregnskapet.

NotE 4 
VarIGE DrIftsMIDLEr  
oG LIsENsEr

Driftsløsøre, 
 inventar og 

lignende  Lisenser

anskaffelseskost 1.1.2011  30  4 

tilgang  -  - 

avgang  -  - 

anskaffelseskost 31.12.2011  30  4 

akkumulerte avskrivninger og 
 amortiseringer 1.1.2011  (23)  (4)

Årets avskrivninger og amortiseringer                                            (1)  - 

akkumulerte avskrivninger og 
 amortiseringer 31.12.2011  (24)  (4)

Balanseført verdi 31.12.2011  6  - 

avskrivningsmetode Lineær Lineær

avskrivningsperiode 3–10 år 3–5 år

Årets avskrivninger og amortiseringer inkluderer avskrivning av påkostninger 
leide lokaler med NoK 0,2 mill. Leie av ikke balanseførte driftsmidler er 
kostnadsført med NoK 29 mill. og består i hovedsak av leide lokaler hvor 
gjenværende forpliktelse er 3 år med opsjon for ytterligere 5 år. 

omstillingskostnader
Kostnader knyttet til restrukturering og omstilling av virksomheten 
periodiseres i henhold til sammenstillingsprinsippet. prinsippet innebærer at 
de kostnader som ikke er knyttet til senere perioders inntekter kostnadsføres 
når de er pådratt. Kostnader knyttet til restrukturering og omstilling anses 
som pådratt når plan for gjennomføring er vedtatt og kunngjort.

skatter
Skattekostnad knyttes til det regnskapsmessige resultatet og består 
av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skattefordel og utsatt 
skatteforpliktelse beregnes i henhold til gjeldsmetoden uten neddiskontering 
og beregnes for alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig 
verdi av eiendeler og forpliktelser, samt fremførbare underskudd. Utsatt 
skattefordel balanseføres kun når det forventes at skattefordelen kan 
realiseres gjennom tilstrekkelig skattepliktig inntekt skapt av forventet 
fremtidig inntjening.

usikre forpliktelser
Usikre forpliktelser regnskapsføres dersom det er sannsynlighetsovervekt 
for at en usikker forpliktelse vil komme til oppgjør. beste estimat av verdien 
av oppgjøret balanseføres under andre avsetninger for forpliktelser. andre 
vesentlige forhold som ikke regnskapsføres omtales i note.

utbytte
Utbytte for regnskapsåret basert på styrets forslag regnskapsføres som gjeld 
per 31.12.

oppstilling av kontantstrømmer
oppstilling av kontantstrømmer er utarbeidet etter den indirekte metode. 
Kontanter og kontantekvivalenter i oppstilling av kontantstrømmer omfatter 
kontanter, bankinnskudd og plasseringer med forfall innen tre måneder fra 
plasseringstidspunktet.

NotE 2 
DrIftsINNtEKtEr

Driftsinntekter består av:

2011 2010

driftsinntekter 47 46

sum 47 46

driftsinntekter består av konsulenthonorar og inntekt fra utleie av 
kontorlokaler, samt avgift for datterselskapers deltakelse i programmer for 
ledelse- og organisasjonsutvikling.



SchibSted ÅrSrapport 2011
noTer / asa

158

NotE 7 
sKattEr

nedenfor er det gitt en spesifikasjon av forskjellen mellom regnskaps-
messig resultat og årets skattegrunnlag:

2011 2010

resultat før skattekostnad 1 334 1 250

Mottatt utbytte og skattefritt 
 konsernbidrag  (595)  (628)

andre permanente forskjeller  63  (65)

endring i midlertidige forskjeller 25 6

grunnlag betalbar skatt 827 563

Skattesats 28 % 28 %

Betalbar skatt og årets skattekostnad er beregnet som følger:

2011 2010

beregnet betalbar skatt 232 158

betalbar skatt knyttet til avgitt 
 konsernbidrag  (225)  (158)

Betalbar skatt  7  - 

betalbar skatt på årets resultat 7  - 

endring netto utsatt skattefordel  (7)  (2)

Skatt ført mot egenkapital  (5)  - 

Skatt knyttet til avgitt konsernbidrag 225 158

skattekostnad 220 156

netto utsatt skatteforpliktelse (-fordel) består av følgende:

2011 2010

skatteøkende (-reduserende) 
 midlertidige forskjeller:

Varige driftsmidler  (2)  (2)

pensjonsforpliktelser  (155)  (129)

annen kortsiktig gjeld  (10)  (11)

sum grunnlag utsatt skattefordel  (167)  (142)

Skattesats 28 % 28 %

netto utsatt skatteforpliktelse (-fordel)  (47)  (40)

effektiv skattesats fremkommer som følger:

2011 2010

resultat før skattekostnad 1 334 1 250

beregnet skattekostnad basert på 
nominell sats 374 350

Skatteeffekt av permanente forskjeller (149)  (194)

Skatt ført mot egenkapital  (5)  - 

skattekostnad 220 156

NotE 5 
aNDrE DrIftsKostNaDEr

andre driftskostnader består av:

2011 2010

Lokalkostnader (note 4) 31 28

Kontor- og administrasjonskostnader 20 16

honorarer 46 38

reiser, møter og markedsføring 34 28

sum 131 110

NotE 6 
fINaNsIELLE postEr

Finansinntekter består av:

2011 2010

renteinntekter 37 7

Mottatt konsernbidrag 1 482 763

Utbytte fra datterselskaper  - 549

Utbytte fra tilknyttede selskaper 88 17

Utbytte fra andre selskaper 24 48

tilbakeføring tidligere års nedskrivning 
av aksjer  - 76

Gevinst ved salg av aksjer  - 25

andre finansinntekter  - 1

sum 1 631 1 486

tilbakeføring av tidligere års nedskrivning av aksjer i 2010 gjelder Schibsted 
Movie aS. Gevinst ved salg av aksjer i 2010 vedrører i sin helhet salget av SFi 
holding aS til Schibsted classified Media aS. Utbytte fra datterselskaper i 2010 
kommer fra Media Norge aSa.

Finanskostnader består av:

2011 2010

rentekostnader 47 14

rentekostnader konsernkontoordningen 
(note 11) 18 29

Nedskrivning aksjer 17 3

andre finanskostnader 2 2

sum 84 48

Nedskrivning av aksjer i 2011 gjelder 20 Min holding aS og trafikkfondet aS.  
av rentekostnader i 2011 knytter NoK 33 mill seg til obligasjonslån. Nedskrivning 
aksjer i 2010 gjelder 20 Min holding aS. andre finanskostnader i 2011 og 2010 
gjelder disagio.
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Schibsted aSa inngikk en avtale 29. september 2011 om salg av aksjer i 
polaris Media aSa. Schibsted har avtalt med kjøperne av polaris Media-aksjer 
at de har rett, men ikke plikt, til å videreselge aksjene til Schibsted for mellom 
NoK 26 og 27, justert for utbytte. aksjene kan selges til Schibsted innenfor en 
periode på èn måned fra 29. september 2012. 

avtalen innebærer at Schibsted aSa har finansielle eiendeler og finansielle 
forpliktelser som representerer de rettigheter og plikter Schibsted har mot 
avtalemotparten. eiendelene inngår i finansielle eiendeler med NoK 110 mill., 
og forpliktelsene er inkludert i annen kortsiktig gjeld med NoK 298 mill., se 
note 15 Kortsiktig gjeld.

NotE 8 
INVEstErINGEr I aKsJEr

eierandel i % 
31.12.2011

Forretnings-
kontor

Balanseført 
verdi

aksjer i datterselskap

20 MiN holding aS 100,00  oslo  - 

Media Norge aS 100,00  bergen 1 349

Schibsted eiendom aS 100,00  oslo 142

Schibsted Finans aS 100,00  oslo 392

Schibsted Forlag aS 100,00  oslo 46

Schibsted Movie aS 100,00  oslo 214

Schibsted Multimedia aS 100,00  oslo 2 033

Schibsted print Media aS 100,00  oslo 546

Schibsted Sverige ab 100,00  Stockholm 67

trafikkfondet aS 100,00  oslo 1

Verdens Gang aS 100,00  oslo 25

Schibsted it aS 100,00  oslo 2

Schibsted payment aS 100,00  oslo -

sum 4 817

av mottatt konsernbidrag fra Media Norge aS er NoK 800 mill. ansett å 
representere tilbakebetaling av investert kapital og således innregnet som 
reduksjon av balanseført verdi av aksjer i Media Norge aS.

av avgitt konsernbidrag til døtre er NoK 578 mill. (netto) tillagt balanseført 
verdi av aksjer i datterselskap.  

aksjer i tilknyttede selskaper
eierandel i % 

31.12.2011
Forretnings-
kontor

Balanseført 
verdi egenkapital Årsresultat

Finn.no aS 39,87  oslo 1 413 456 364

Svanedamsveien 10 aS 25,00  Kristiansand 1 65 3

sum 1 414

andre aksjer

polaris Media aSa 7,10  trondheim 31

polaris Media aSa avtale med 
 vedvarende økonomisk engasjement trondheim 110

Scanpix Scandinavia ab 13,32  Stockholm 2

Schibsted Vekst aS 10,00  oslo 1

Schibsted tech polska sp. z.o.o 1,00  Krakow -

sum 144

For aksjer i polaris Media aSa foreligger det kursnoteringer. basert på siste 
omsetningskurs er verdi av aksjer i polaris Media aSa NoK 396 mill.

Schibsted aSa har økt sin eierandel i Media Norge aS fra 81,94 % til 100 % 
i 2011. Økt eierandel kom gjennom kjøp av aksjer i januar og fusjonen i mai 
av Media Norge aS og selskapet Nye Media Norge aS, som er 100 % eid 
av Schibsted aSa . Minoritetsaksjonærene i Media Norge aS fikk oppgjør 
gjennom to tredjedeler aksjer i Schibsted og en tredjedel kontanter. Samlet 
kontantvederlag ved utkjøp av minoriteter utgjorde NoK 561 mill. Se forøvrig 
konsern note 4 endringer i konsernets sammensetning.
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NotE 11 
KoNtaNtEr oG 
 KoNtaNtEKVIVaLENtEr

av totalt innestående på NoK 13 mill. er NoK 0,5 mill. stillet som sikkerhet for 
handler på NaSdaQ oMX oslo aSa.

Schibsted aSas driftskonto inngår i Schibsteds konsernkontoordning i 
danske bank. Konsernkontosystemet er opprettet for å bidra til en optimal 
likviditetsstyring for Schibstedkonsernet. Schibsted aSa har per 31.12.2011 
trukket NoK 181 mill. på underkonto i konsernkonto-systemet som 
administreres og disponeres av Schibsted Finans aS. trekket er klassifisert 
som kortsiktig gjeld i balansen. For redegjørelse om finansiell markedsrisiko 
vises det til konsernregnskapets note 9 Finansiell risikostyring og note 18 
Kontanter og kontantekvivalenter.

NotE 9 
LaNGsIKtIGE forDrINGEr  
oG GJELD

Langsiktige fordringer består av:

2011 2010

Langsiktige fordringer konsernselskaper 700 700

andre fordringer 20 19

sum 720 719

Langsiktige fordringer konsernselskap gjelder i sin helhet lån til Schibsted 
Finans aS. Lånebeløp og betingelser er identiske med det som gjelder for 
Schibsted aSas obligasjonslån med Norsk tillitsmann aSa.

Langsiktig gjeld består av:

2011 2010

Langsiktig gjeld konsernselskap 1 3

obligasjonslån 700 700

annen langsiktig gjeld 4 1

sum 705 704

Schibsted aSa utstedte to usikrede lån på totalt NoK 700 mill. i det norske 
obligasjonsmarkedet i desember 2010. det første lånet, iSiN No001059325.4, 
er på NoK 300 mill. og forfaller i desember 2013. Lånets rentebetingelser er 3 
månederes Nibor pluss 150 basispunkter. det andre lånet, iSiN No001059326.2, 
er på NoK 400 mill. og forfaller i desember 2015. Lånets rentebetingelser er 3 
måneders Nibor pluss 205 basispunkter.

NotE 10 
forDrINGEr

Fordringer består av:

2011 2010

Kortsiktige fordringer konsernselskaper 2 291 787

andre fordringer 15 122

sum 2 306 909

i andre fordringer 2010 inngår fordring mot Seb enskilda på NoK 90 mill. som 
relaterer seg til en eksisterende trS avtale knyttet til aksje i polaris Media aSa.
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aksjer eid av styret og konsernledelsen:  

 antall aksjer 

Karl christian agerup  11 082 

eva Merete Søfelde berneke  2 125 

Monica caneman  - 

anne-Lise Mørch von der Fehr  201 

Marie elisabeth ehrling  - 

Frank Johan Johansen  312 

arve Jakobsen  - 

Gunnar Gjerdrum Kagge  226 

hege Lyngved odinsen  469 

christian ringnes  135 200 

Øystein robert Marensius Simensen  - 

ole Jacob Sunde  121 244 

rolv erik ryssdal  14 263 

trond berger  20 936 

Sverre Munck  18 539 

Gunnar Strömblad  12 407 

camilla Jarlsby  3 285 

terje Seljeseth  6 891 

didrik Munch  1 793 

sum styret og konsernledelsen  348 973 

totalt utstedte aksjer i Schibsted aSa per 31.12.2011 er 108 003 615 og 
antall aksjonærer er 5 342. Utenlandsandelen er 43 %. Schibsted aSa eier 
1 061 598 egne aksjer per 31.12.2011. Generalforsamlingen har gitt styret 
fullmakt til å erverve egne aksjer begrenset til 10 800 361 aksjer (10 %). 
Fullmakten ble fornyet på generalforsamlingen 13. mai 2011 for perioden 
frem til ordinær generalforsamling i 2012. på generalforsamlingen 11. mai 
2012 vil styret fremme forslag om at styret gis fornyet fullmakt til erverv 
og avhendelse av inntil 10 % av aksjekapitalen i Schibsted aSa i henhold til 
lov om allmennaksjeselskaper, på de vilkår som fremgår av innkallingen til 
generalforsamlingen.  

NotE 12 
EIErstrUKtUr

De 20 største aksjonærene per 31.12.2011:

 antall aksjer  andel i % 

blommenholm industrier  28 188 589 26,1 %

Folketrygdfondet  9 124 470 8,4 %

JpMorgan chase bank, Nordea  7 778 536 7,2 %

NWt Media aS  4 545 815 4,2 %

bank of New York Mellon  3 951 315 3,7 %

State Street bank and trust co.  1 768 830 1,6 %

Skandinaviska enskilda banken  1 511 290 1,4 %

JpMorgan chase bank  1 479 457 1,4 %

clearstream banking  1 339 555 1,2 %

Shb Stockholm clients account  1 313 601 1,2 %

citibank Na London  1 224 912 1,1 %

Shb institutional Sales  1 216 000 1,1 %

Schibsted aSa  1 061 958 1,0 %

State Street bank and trust  1 056 917 1,0 %

bNp paribas Secs Services  1 053 749 1,0 %

odin Norge  877 571 0,8 %

orkla aSa  865 895 0,8 %

Montague place custody Services  863 835 0,8 %

Verdipapirfondet handelsbanken  720 000 0,7 %

Fidelity Nordic Fund  658 023 0,6 %

sum 20 største aksjonærer  70 600 318 65,3 %

For ytterligere informasjon om eierforhold henvises det til kapitlet om 
aksjonærinformasjon i Schibsteds årsrapport.  
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NotE 13 
EGENKapItaL

utviklingen i selskapets egenkapital i 2011 er som følger:
 

 aksjekapital egne aksjer overkursfond
Innskutt annen 

egenkapital
annen 

 egenkapital sum

egenkapital per 31.12.2010 108  (4) 1 289 121 4 094 5 608

endring egne aksjer  - 3  -  - 524 527

aksjebasert avlønning  -  -  - 4  - 4

Årets resultat  -  -  -  - 1 114 1 114

avsatt utbytte  -  -  -  -  (374)  (374)

annet  -  -  -  -  (4)  (4)

egenkapital per 31.12.2011 108  (1) 1 289 125 5 354 6 875

Schibsted aSas aksjekapital består av 108 003 615 aksjer pålydende NoK 1,-. 
pålydende av egne aksjer er oppført på egen linje under innskutt egenkapital med 
negativt beløp.

ingen aksjonærer kan eie eller på generalforsamling stemme for mer enn 30 % 
av aksjene. 

NotE 14 
pENsJoNsorDNINGEr

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk 
tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. 

per 31.12.2011 hadde selskapets pensjonsordning 103 medlemmer. det vises 
til konsernregnskapets note 21 pensjonsordninger for nærmere beskrivelse av 
pensjonsordningene og anvendte forutsetninger.

Beløp innregnet i resultatregnskapet er som følger:

2011 2010

Kostnad ved inneværende periodes 
pensjonsopptjening 13 15

rentekostnader 9 9

Forventet avkastning på pensjonsmidler  (3)  (3)

innregnede aktuarielle gevinster og tap 1 3

Kostnader ved tidligere perioders  
pensjonsopptjening  -  (12)

netto pensjonskostnad ytelsesplaner 20 12

Netto pensjonskostnad tilskuddsplaner 3 6

netto pensjonskostnad 23 18
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NotE 16 
GaraNtI oG 
 sIKKErhEtsstILLELsEr

2011 2010

Garanti for lån og trekkrettigheter  
på vegne av konsernselskaper 5 368 5 131

andre garantier på vegne av 
 konsernselskaper 261 324

annet garantiansvar 107 91

sum 5 736 5 546

av garanti for lån og trekkrettigheter på NoK 5,4 mrd. er NoK 2 mrd. trukket 
på lånerammene, ved utgangen av 2011. NoK 1,8 mrd. var trukket ved 
utgangen av 2010.

andre garantier på vegne av konsernselskaper vedrører garanti overfor danske 
bank for inntil NoK 216 mill. for skattetrekksgarantier og andre garantier, garanti 
for enkelte datterselskapers usikrede pensjonsforpliktelser knyttet til noen 
ledende ansatte med NoK 37 mill. samt garanti ovenfor Grensen 5–7 aS med 
NoK 8 mill. for kontorleie. Schibsted aSa har også stilt en morselskapsgaranti 
ovenfor entra eiendom aS som sikkerhet for betaling av kontorleie.

av annet garantiansvar gjelder NoK 97 mill. garanti for primerama S.L’s 
lån i barclays bank. det er også stilt garanti for lån til ansatte i konsernet 
med NoK 5 mill. samt udekkede pensjonsforpliktelser på NoK 4 mill. For 
opplysninger om lån til ledende ansatte, se note 27 Lønnskostnader og 
aksjebasert avlønning i konsernregnskapet. 

NotE 17 
hENDELsEr EttEr  
BaLaNsEDaGEN

Styret i Schibsted aSa har besluttet å selge Schibsted Forlag aS og Verdens 
Gang aS til Media Norge aS.

Beløp innregnet i balansen er som følger:

2011 2010

Nåverdi av sikrede ytelsesbaserte 
pensjons forpliktelser 78 62

Verdi av pensjonsmidlene  (60)  (51)

nåverdi (netto etter pensjonsmidler) 
av sikrede ytelsesbaserte pensjons-
forpliktelser 18 11

Nåverdi av usikrede ytelsesbaserte 
pensjons forpliktelser 199 141

ikke resultatført virkning av estimat-
endringer  (62)  (23)

Balanseført netto ytelsesbasert 
 pensjonsforpliktelse 155 129

arbeidsgiveravgift inkludert i nåverdi av 
ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser 27 19

utvikling balanseført netto ytelsesbasert pensjonsforpliktelse er som følger:

2011 2010

per 1.1 129 119

Netto pensjonskostnad      20 12

innbetalte bidrag og utbetalte ytelser 6  (2)

per 31.12 155 129

NotE 15 
KortsIKtIG GJELD

kortsiktig gjeld består av:

2011 2010

Leverandørgjeld 9 7

Skyldig offentlige avgifter 11 8

avsatt utbytte 374 324

Gjeld til konsernselskap  
(konsern konto-ordning) (note 11) 181 316

Kortsiktig gjeld til konsernselskaper 818 587

Finansiell forpliktelse knyttet til 
 trS-avtaler og avtaler med vedvarende 
økonomisk engasjement (note 8) 298 308

betalbar skatt 7 -

annen kortsiktig gjeld 34 31

sum 1 732 1 581
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ErKLÆrING fra stYrEts 
 MEDLEMMEr oG KoNsErNsJEf

Vi bekrefter at årsregnskapet for perioden 1. januar til 31. desember 2011,  
etter vår beste overbevisning, er utarbeidet i samsvar med gjeldende 
regnskapsstandarder og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av 
foretakets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet 
og at opplysninger i årsberetningen gir en rettvisende oversikt over utviklingen, 
resultatet og stillingen til foretaket og konsernet, sammen med en beskrivelse  
av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer foretakene står ovenfor.

oslo, 29. mars 2012
Styret i Schibsted aSa

ole Jacob Sunde
Styrets leder

eva bernekeanne Lise von der Fehr

Gunnar Kagge

christian ringnes

Monica caneman

Karl-christian agerup

Marie ehrling

rolv erik ryssdal 
Konsernsjef
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