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Året har vært preget av sterkt økende 
utbredelse og bruk av smarttelefoner og 
lesebrett. Våre nettsteder har hatt en for-
midabel trafikkvekst på sine mobile tjenester, 
og blant mediehusene er det positivt å kon-
statere at VG og Aftonbladet ligger svært 
langt fremme på dette området.  
Vi er opptatt av å forbedre oss ytterligere 
på alle områder innenfor mobile tjenester, 
både når det gjelder nyheter, annonsefor-
mater og rubrikktjenester. Stadig flere av 
våre lesere og brukere ønsker å møte oss 
på sin mobil – og vi må sørge for å utnytte 
denne utviklingen best mulig.

Også andre trender var svært synlige i 2011. 
De digitale inntektene fortsatte å stige. 
Mediehusene opplevde at den strukturelle 
trenden med synkende papiropplag fortsatte. 
Uroen i verdensøkonomien dempet utviklingen 
i våre viktigste annonsemarkeder. 

Vårt svar på disse utfordringene er fortsatt 
satsing på kvalitetsinnhold kombinert med 
høy kostnadsbevissthet og samarbeid på 
tvers av konsernet der det er naturlig.  
Etableringen av enheten Schibsted Norge, 
hvor vi samler VG, Media Norge og Schibsted 
Forlag, vil være en viktig bidragsyter til 
dette. Vi tror et tettere samarbeid vil styrke 
selskapene i en tid der det skjer radikale 
endringer i vår bransje - i et tempo uten 
sidestykke sammenlignet med tidligere 
perioder.
Kvalitetsjournalistikk kan ikke finansieres 
utelukkende av annonseinntekter. 

For at vi fortsatt skal kunne tilby verdifull 
journalistikk i fremtiden må inntektsgrunn-
laget utvides ved at vi finner måter å ta 
betalt fra brukerne også for nyheter på 
digitale plattformer. Utvikling av modeller 
for dette har høy prioritet i Schibsted. 
Ett ledd i arbeidet med å gjøre brukernes 
digitale hverdag enklest mulig er vårt  
arbeid med å lage en felles betalings- 
løsning for alle Schibsteds tjenester og 
produkter. Enten du skal legge inn en 
annonse på Finn.no eller ha tilgang til 
premiuminnhold på Aftonbladet så ønsker 
vi å gjøre det enklest mulig for lesere og 
kunder ved å etablere ett felles system for 
pålogging og betaling. Derfor etablerer vi 
Schibsted Payment. Dette er ett av flere  
eksempler der samarbeid på tvers i konsernet 
vil bidra til å gjøre oss sterkere sammen.

Schibsted Classified Media har i 2011 økt 
satsingen på nye etableringer av Blocket-
modellen til flere land. Våre tradisjonelle 
markedsledere som Finn, Blocket og 
Leboncoin utvikler seg fremdeles sterkt, 
og nå ser vi også at flere av de lanseringer 
vi har foretatt i de senere år skyter fart for 
alvor. Satsingene våre i Italia og Østerrike 
er bevis på dette. I 4. kvartal 2011 hadde 
disse to overskudd, og de går inn i 2012 
som ledende i sine markeder. 

Vi er optimistiske med tanke på at flere 
land snart vil følge etter. Slike fremganger 
styrker oss i troen på at dette er et område 
vi behersker godt og der vi har kapasitet 

til å ta ledende posisjoner. Våre moderne, 
digitale handelsplasser gjør hverdagen 
enklere for folk og legger til rette for økt 
gjenbruk. Dette vet vi verdsettes. Vi har 
derfor satt oss som mål at vi i løpet av 3-5 
år skal være ledende i verden på online 
rubrikk. Dette vil være krevende å nå, men 
jeg er overbevist om at vi har de forutset-
ninger som skal til for å klare det i form av 
gode produkter og meget høy kompetanse 
hos våre medarbeidere.

Vi ser med glede at den store trafikken 
vi har på våre nettsteder også gir verdi-
full drahjelp til vår portefølje av nye og 
lovende vekstselskap som blant annet 
forbrukertjenestene Prisjakt og Let’sDeal. 
Slike tjenester vokser både i omsetning 
og viktighet. I Sverige er vekstselskapene 
samlet i Schibsted Tillväxtmedier, i Norge 
Schibsted Vekst. Dette er nok et eksempel 
der samarbeid på tvers gjør oss sterkere.

I 2011 ferdigstilte Schibsted sitt nye  
visjonsarbeid. Visjonen skal være en 
veiviser og minne oss på hva vi ønsker å 
oppnå i de kommende år. Gjennom hele vår 
lange og stolte historie har vi vært drevet 
av en trang til å utfordre det bestående, 
til å tenke i nye retninger og til å gjøre det 
med hurtighet og gjennomføringskraft. 
Vi ønsker å være en definerende aktør som 
bidrar til å skape vår egen fremtid. Vi ønsker 
å skape morgendagens medier. I dag. Dette 
er vår visjon, og noe vi alltid vil strebe mot.

Schibsted Media Group leverer et godt økonomisk resultat for 2011. Våre etablerte virksomheter i online 
rubrikk opplever kraftig inntekts-vekst og økte marginer. Mediehusene har en stabil utvikling bygget på 
kvalitetsjournalistikk, sterke produkter på flere plattformer og god kostnadskontroll. Vi fikk mer enn en tred-
jedel av inntektene våre fra digitale kilder. Schibsted er godt rustet til å møte et 2012 der den teknologiske 
utviklingen – spesielt på mobil – vil akselerere ytterligere.

styrKe i 
saMarbeid
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Måten vi blir oppfattet på av samfunnet 
rundt oss påvirkes selvsagt av hvordan vi 
framstår og hvordan vi opptrer. 

Dette vil i sin tur påvirke våre resultater 
og om vi når våre mål. Sentrale verdier i 
Schibsted er: We have Integrity. We are 
Innovative. We are a Team. We are here to 
Win. Jeg er stolt av det arbeidet som er  
utført og overbevist om at vår visjon,  
misjon og verdier vil være en god rettesnor 
for oss i tiden som kommer.

For en kunnskapsbedrift som Schibsted 
Media Group er våre ansatte vår viktigste 
ressurs. Det er en klisjé, men ikke desto 
mindre sant. Riktigheten i dette fremsto 
med all mulig tydelighet i etterkant av  
den grusomme terroraksjonen i Oslo og 
på Utøya 22. juli. VG, Aftenposten, Finn og 
Schibsted ASA måtte evakuere sine  
bygninger. Likevel maktet VG og  
Aftenposten å opprettholde høy kvalitet på 
sin nyhetsformidling både på papir og nett 
i de dramatiske timene og døgnene. Vårt 
samfunnsoppdrag ble utført på den beste 

mulige måte tross en rekke utfordringer. 
Alle involverte medarbeidere i konsernet  
gjorde en ekstraordinær innsats da terroren 
rammet Oslo. Den omtanke og varme som 
kom fra deler av konsernet basert utenfor 
Norge, var en påminnelse om det samhold 
som vokser frem i Schibsted Media Group. 
Vi er takknemlige for at ingen av våre  
medarbeidere ble fysisk skadet, men vi  
deler sorgen og forferdelsen med de 
mange som direkte og indirekte ble rammet. 
Udåden vil sette sitt preg på mennesker, 
medier og det norske samfunn i lang tid.

De voldsomme teknologiske endringene 
har ført til at hele mediebransjen er i en 
stor og krevende omstillingsfase. Ja, 
avisopplaget synker, men med de nye 
digitale plattformene når vi likevel ut til 
flere lesere og brukere enn noen gang 
før i historien. Endringene er derfor ikke 
noe vi skal se på med frykt. Med offensiv 
tankegang og høy kompetanse har vi nå en 
unik mulighet til å være med på å skape 
morgendagens medier. I dag.

rolv eriK 
ryssdal

Konsernsjef
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(MNOK) 2011 2010 2009
Driftsinntekter 14 378 13 768 12 745

driftskostnader (12 232) (11 605) (11 184)

andel resultat fra tilknyttede selskaper 39 36 (67)

Brutto driftsresultat (EBITDA) 2 185 2 199 1 494

avskrivninger og amortiseringer (505) (588) (662)

nedskrivninger (191) (110) (161)

andre inntekter og kostnader (50) 1 909 (236)

Driftsresultat 1 439 3 410 435

Ordinært resultat før skattekostnad 1 331 3 399 279

brutto driftsmargin (ebitda) (%) 15 16 12

egenkapitalandel (%) 41 42 35

netto rentebærende gjeld/ebitda 0,8 0,8 1,7

resultat per aksje (noK) 7,00 27,04 4,74

utvannet resultat per aksje (noK) 6,99 27,01 4,74

Kontantstrøm fra driftsaktiviteter per aksje (noK) 15,24 18,78 11,77

MEDIEHUS SKANDINAVIA   

driftsinntekter 9 991 9 771 8 657

brutto driftsresultat (ebitda) 1 275 1 324 755

driftsmargin (ebitda) (%) 13 14 9

MEDIEHUS INTERNASJONAL   

driftsinntekter 1 004 1 009 1 074

brutto driftsresultat (ebitda) 38 60 10

driftsmargin (ebitda) (%) 4 6 1

ONLINE RUBRIKK   

driftsinntekter 3 495 2 938 2 627

brutto driftsresultat (ebitda) 1 076 972 803

driftsmargin (ebitda) (%) 31 33 31

OPPLAG 2011 2010 2009

aftenposten morgen, hverdager 235 795 239 831 243 188

aften 101 754 105 012 111 566

aftenposten, søndag 206 645 210 608 212 835

bergens tidende, hverdager 79 497 82 432 83 086

bergens tidende, søndag 78 371 80 971 80 235

stavanger aftenblad, hverdager 63 283 63 988 65 298

fædrelandsvennen 36 603 37 541 39 454

verdens Gang, hverdager 211 588 233 295 262 374

verdens Gang, søndag 198 105 206 646 221 349

svenska dagbladet, hverdager 185 600 192 000 195 400

svenska dagbladet, søndag 188 900 196 610 204 900

DEFINISJONER
EBITDA margin Brutto driftsresultat / Driftsinntekter.
Egenkapitalandel Egenkapital / Sum eiendeler. 
Resultat per aksje Majoritetens andel av årsresultatet / Gjennomsnittlig antall utestående aksjer.
Utvannet resultat per aksje Majoritetens andel av årsresultatet/Gjennomsnittlig antall utestående aksjer (utvannet).
Kontantstrøm fra driftsaktiviteter per aksje Kontantstrøm fra driftsaktiviteter/Gjennomsnittlig antall utestående aksjer.

nøKKeltall
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schibsted er et skandinavisk 
mediekonsern med rundt  
7 400 ansatte fordelt på 27 
land. schibsteds strategi er 
todelt: videreutvikling av våre 
mediehus og etablering  
av rubrikktjenester på nettet.

Vårt mål er å utvikle vår virksomhet slik at 
vi kan tilby våre brukere et godt og variert 
tilbud uansett hvilke kanaler de velger.

Schibsteds mangfold av produkter er 
bundet sammen av en sterk tradisjon for 
redaksjonell frihet og vår evne til å tilpasse 
oss et mediemarked i rask utvikling.

MEDIEHUSENE
Sterke mediehus danner kjernen i vår virk-
somhet og vår vekststrategi er bygget på 
tett samspill mellom ulike mediekanaler.

Flere av våre mediehus er blant Europas 
ledende nettaviser og foregangsbedrifter 
på områdene nett-TV, mobiltjenester og 
betalte nettjenester. Bransjekunnskapen 
som våre mediehus innehar når det gjelder 
samhandlingen mellom etablerte og nye 
medier er en viktig del av grunnlaget for 
våre ambisjoner om fremtidig vekst.

Mediehus Skandinavia
• Media Norge
• Schibsted Sverige
• VG
• Schibsted Forlag

Mediehus Internasjonal
• 20 Minutes (Frankrike)
• 20 Minutos (Spania)
• Eesti Meedia Group

ONLINE RUBRIKK
De siste årene har vi systematisk utvidet 
virksomheten innen nettbaserte rubrikk-
annonser, både gjennom oppkjøp og naturlig 
vekst. 

Segmentet for rubrikkannonser har lenge 
vært en sentral del av vår forretnings- 
modell, og disse endringene vil sørge for at  
denne trenden fortsetter i lang tid fremover.

• Finn.no
• Schibsted Classified Media  
• Hitta.se

schibsted 
Media Group
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• Kraftig vekst i bruk av digitale medier, mobil vokser raskt.
• Positiv utvikling i annonsesalg, papiravisens opplag svekkes. 
• Schibsted overtar alle aksjene i Media Norge.

MEDIEHUS SKaNDINavIa (MNOK) 2011 2010
Driftsinntekter 9 991 9 711

Brutto driftsresultat (EBITDA) 1 275 1 007

Driftsmargin (EBITDA) 13 % 10 %

Mediehus Skandinavia hadde i 2011 en positiv utvikling for annonsesalg på nett, men noe 
svak utvikling for papir, og en nedgang i opplagsinntektene. Den underliggende veksten i 
driftsinntekter var på 2 prosent og lik veksten i rapporterte inntekter.

I virksomhetsområdet inngår mediehusene i Media Norge, VG, Schibsted Sverige og  
konsernets forlagsvirksomhet.

Mediehus
sKandinavia
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• God vekst for nettavisene og forsterket satsing på digital utvikling.
• Svakt synkende opplagsutvikling (- 2 %),  vekst for papirannonser.
• Media Norge heleid av Schibsted ASA fra mai 2011.

MEDIa NORGE - MEDIEHUSENE eks. FINN (MNOK) 2011 2010
annonseinntekter papir 2 129 2 136

opplagsinntekter papir 1 365 1 331

online inntekter 231 187

andre driftsinntekter 890 818

Driftsinntekter 4 615 4 472

Brutto driftsresultat (EBITDA) før andel resultat 619 588
fra tilknyttede selskaper

Driftsmargin (EBITDA) 13 % 13 %

Det er fire mediehus som inngår i Media Norge; Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger 
Aftenblad og Fædrelandsvennen. Finn.no er organisatorisk en del av Media Norge, men 
rapporteres som en del av virksomhetsområdet Online rubrikk. 2011 var første hele driftsår 
for Media Norge Trykk som består av fem operative trykkerienheter i Oslo, Bergen (2), 
Stavanger og Kristiansand. 

Aftenposten, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad hadde i 2011 fremgang i drifts-
resultatet som følge av god kostnadskontroll og økning i både annonseinntekter og andre 
driftsinntekter. Fædrelandsvennen hadde økte driftsinntekter i 2011, men også høyere 
kostnader. Samtidig fortsatte forbedringen av nettavisenes resultater, både med hensyn  
til økonomi og lesing.

I mai 2011 ble fusjonen mellom Schibsted ASA og Media Norge gjennomført for å styrke 
det viktige arbeidet som gjøres for å utvikle konsernet og mediehusene.

IvERKSaTTE TILTaK
• Nytt redaksjonelt system er satt i  

produksjon i alle mediehusene
• Pågående prosjekt innen annonse-

produksjon og salg .
• Trykkerikonsernet Media Norge Trykk AS 

etablert.

Media norGe 
Mediehusene
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• Nett og mobil økte, og gjorde at mediehusets samlede 
leserdekning holdt seg stabilt. 

• Morgenutgaven opprettholdt stillingen som Norges største 
papiravis målt i betalt opplag, men antall lesere på papir ble 
redusert (6-7 prosent).

• Svært mange lesere benyttet Aftenpostens digitale produkter  
etter 22. juli og dette har bidratt til en varig økning i antall brukere.

aFTENpOSTEN (MNOK) 2011 2010
Driftsinntekter 2 138 2 094

Brutto driftsresultat (EBITDA) før andel resultat  277 204
fra tilknyttede selskaper

Driftsmargin (EBITDA) 13 % 10 %

aftenpostens hovedvirksomhet er utgivelse av avis og salg av merkevare- og rubrikkan-
nonser på papir og digitale plattformer.

Den positive utviklingen i annonseinntektene gjennom 2010 fortsatte i første halvår 2011, 
men flatet deretter ut. Uroen i de internasjonale finansmarkedene påvirket annonsørene 
og det er fremdeles usikkerhet knyttet til hvordan utviklingen vil bli fremover. Det var 
hovedsakelig stillings-, merkevare- og handelsmarkedene som hadde en svakere utvikling i 
andre halvår sammenlignet med samme periode i 2010.

Opplagsinntektene hadde en positiv utvikling. Morgenutgavens opplag, inkludert eAvis,  
var ved utgangen av året 235 795 eksemplarer (– 1,7 %). Akkumulert for 2011 hadde  
Aftenposten et snitt på 1 240 000 unike ukentlige brukere på nettet, en vekst på 14 
prosent. På mobil nådde man 191 000 unike brukere, en vekst på 138 prosent.

Magasinene fra Aftenposten Forlag hadde en god utvikling. Innsikt fikk et solid abonne-
mentsløft og det nye månedlige kulturmagasinet, Aftenposten K, hadde en lovende start. 
Nisjemagasinene er viktige elementer i bedriftens strategi for å kunne tilby både  
eksisterende og nye kunder flere produkter.

Tett oppfølging av kostnadene bidro til en positiv resultatutvikling for konsernet.  
Papirproduktene sto for mesteparten av resultatet. Aktivitetene på digitale plattformer 
hadde et marginalt positivt resultat.

Sondre Gravir er ny administrerende direktør i Aftenposten fra 1. januar 2012.

pRODUKTENDRINGER
• iPad-applikasjon med 2 daglige utgaver, 

samt egen løsning for A-magasinet.
• Lansert Kulturmagasinet K og magasinet 

Mat fra Norge.
• Lansert digital abonnementspakke 

bestående av Aftenposten og A-magasinet 
på iPad og morgenutgaven og Aften som 
e-aviser.

• Aftenposten og MSN lanserte i september 
Nyhetene24.no for å nå flere lesere med 
mediehusets kvalitetsinnhold.

• Nytt redaksjonelt produksjonssystem og 
ny design for morgenavisen og aftenpos-
ten.no. Ny design for helgeavisene.

aMBISJONER
• Utvikle digitale produkter på nett, leser-

brett og mobil slik at merkevareposisjon 
og dekning i kjerneområdet forbedres.

• Øke kraften i det digitale annonsesalget 
gjennom synliggjøring av målgrupper og 
effekt for annonsørene.

• Intensivere arbeidet i lesermarkedet 
for å sikre en fortsatt stabil posisjon for 
morgenavisen i kjerneområdet.

• Øke salget av digitale brukerbetalte 
produkter.

• Krysselge avisene, magasinene og de 
digitale produktene.

aftenposten
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• Sterk vekst i brukere på digitale plattformer, rekordnoteringer på 
både nett og mobil.

• Ny søndagsavis med mer dybde, innsikt og kommentar. 
• Lansering av turtjenesten “Sprek”. 
• Mestvinnende mediehus i European Newspaper Design og 

mestvinnende i konkurransen ”Årets bilde”.

BERGENS TIDENDE (MNOK) *) 2011 2010
Driftsinntekter 947 886

Brutto driftsresultat (EBITDA) før andel resultat  145 133
fra tilknyttede selskaper

Driftsmargin (EBITDA) 15 % 15 %

*) eks. trykkerier

Mediehuset Bergens Tidende er Vestlandsregionens ledende mediebedrift. Hovedvirksom- 
heten er utgivelse av avisen Bergens Tidende som daglig har en kvart million lesere.  
BT har nett-, mobil- og lesebrettutgave, og er ledende på digitale medier gjennom bt.no.  
I tillegg driver BT omfattende distribusjonsvirksomhet og eier flere lokalaviser.

Den positive utviklingen fra 2010 fortsatte i 2011. Mediehuset har styrket sin posisjon 
som ledende i sine mediekanaler i sitt opplagsområde og har vunnet nye markedsandeler. 
Veksten innenfor digitale medier har vært meget god, med trafikkrekord i november med 
over 600 000 unike ukentlige brukere på bt.no. 2011 har også vært året hvor mobiltrafikk 
har eksplodert. BT mobil hadde en vekst på 150 % gjennom året.

I begynnelsen av året opplevde BT kraften i sosiale medier. Sjefredaktør Trine Eilertsens 
kommentar om ”Lærer Bjørndals metode” hadde over 200 000 sidevisninger på bt.no og 
ble delt med mer enn 60 000 på Facebook.

Annonseinntektene på papir var NOK 513 mill. (1 %).

Inntektene på nett endte på NOK 62 mill. (47 %). Annonsering på nettavisen og mobil-
utgaven etterspørres i stadig større grad. På bt.no har alle bransjer hatt vekst og spesielt 
stillingssatsningen på nett har hatt en svært positiv utvikling. 

Opplagsinntektene var NOK 261 mill. Avisopplaget for hovedavisen Bergens Tidende var  
(hverdager) 79.467 (- 3.6 %), mens lokalavisene samlet hadde et opplag på 25 852. 

pRODUKTENDRINGER
• Ny Søndagsavis med mer dybde, innsikt 

og kommentar.
• ”Preik”, en ny satsing på kommentar- og 

debattstoff på nett,  har blitt en av de 
mest leste seksjonene på bt.no

• Digitalisering av ”Døden på veiene” som 
vant Nona-prisen og Schibsted Journalism 
Awards for mest innovative bidrag

• Lansering av tjenesten ”Sprek” med 
bedriftskonkurranse høsten 2011 ga  
6 500 brukere.

• Annonsetilbudet ”BTNyttig” rettet mot 
småbedrifter høsten 2011 har vært en 
suksess.

aMBISJONER
• Øke den redaksjonelle kvaliteten og 

lesertilfredsheten. 
• Sikre fornøyde kunder, inntektsvekst og 

vekst i nye kanaler. 
• Øke innovasjonstakten for å skape nye 

inntekter og utvide produktporteføljen. 
• Utvikle en fremtidsrettet organisasjon  

med engasjerte medarbeidere og 
kontinuerlige prestasjons- og prosess-
forbedringer. 

berGens
tidende
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• Sterk vekst i omsetning på aftenbladet.no, fordobling i antall 
brukere på mobil plattform.

• Digital virksomhet leverte plussresultat.
• Opplaget på papiravisen ned 1,1 %.
• Aftenbladet hadde i 2011 høyest inntekt per bruker på nett og 

per leser på papir av storbyavisene i norge.  
• Lars Helle ny sjefredaktør fra 1.1.2012.

STavaNGER aFTENBLaD (MNOK) *) 2011 2010
Driftsinntekter 638 617

Brutto driftsresultat (EBITDA) før andel resultat  94 69
fra tilknyttede selskaper

Driftsmargin (EBITDA) 15 % 11 %

*) eks. trykkerier

Mediehuset Stavanger aftenblad utgir avisen Stavanger Aftenblad og driver nettstedet 
Aftenbladet.no.

Aftenbladet var en av få aviser som hadde en økning i lesertall fra høsten 2010 til høsten 
2011. Lesertallet økte med 3 000 på ett år.

Aftenbladet hadde en total annonseomsetning på NOK 405 mill. (+ 2 %).  Omsetning på 
aftenbladet.no endte på NOK 47 mill., en forbedring på 70 % fra 2010.

Opplagsinntektene var NOK 166 mill, mot NOK 158,4 mill. i 2010. Gjennomsnittlig  
avisopplag for Stavanger Aftenblad var 63 283 (- 1,1 %).

Aftenbladet Distribusjon har kvalitetsmessig hatt en forbedring målt i antall klager.

pRODUKTENDRINGER
• Papiravisen gikk gjennom omfattende  

redesign våren 2011, samtidig som det 
ble innført nytt produksjonssystem for 
avisen og nytt rammeverk for nettutgaven. 

• Aftenbladet.no, mobilversjonen og  
nyhetsappen ble redesignet i mai. 

stavanGer
aftenblad
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• Omfattende prosjekt for å forberede produkter for bruker- 
betaling på nett. 

• Fædrelandsvennen pilot i Media Norge for betalte e-produkter.
• Økt satsing på web-tv.

FæDRELaNDSvENNEN (MNOK) *) 2011 2010
Driftsinntekter 413 400

Brutto driftsresultat (EBITDA) før andel resultat  27 39
fra tilknyttede selskaper

Driftsmargin (EBITDA) 7 % 10 %

*) eks. trykkerier

Fædrelandsvennen er Sørlandets ledende mediehus. Hovedvirksomheten er utgivelse av 
avisen Fædrelandsvennen og nettavisen fvn.no.

Annonseinntektene på papir var NOK 247 mill. (-2,8 %), inntektene på nett var NOK 22 mill 
(46,7 %).

Opplagsinntektene var NOK 114 mill. (2,7 %). Gjennomsnittlig avisopplag var 36 603  
eksemplarer (- 2,5 %).

Et prosjekt for å utrede brukerbetaling på nett har i 2011 medførte ekstraordinære kostnader.  

pRODUKTENDRINGER
• Styrket nyhetsarbeidet gjennom 

tydeligere ansvarsfordeling, blant annet 
på politikk og næringsliv. 

• Publisert mer innhold på fvn.no. Dette har 
bidratt til en betydelig vekst i nett-trafikken.

• Økt satsing på web-tv. Live-sendinger ved 
flere store begivenheter

fædrelandsvennen
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• Sterk digital vekst. Aftonbladets annonseinntekter på nettet var i 
flere av årets måneder høyere enn på papir.

• Svenska Dagbladet ble kåret til ”Årets digitale avis” av den  
svenske avisutgiverforeningen tidningsutgivarna (tu). 

• Tillväxtmedier lanserte de egenutviklede tjenestene suredo.se og 
elpriser.se som et viktig ledd i satsningen på finansielle tjenester.

ScHIBSTED SvERIGE MEDIEHUS (MSEK) eks. HITTa 2011 2010
annonseinntekter papir 931 962

opplagsinntekter papir 1 842 2 006

online inntekter 1 144 944

andre driftsinntekter (2) (12)

Driftsinntekter 3 915 3 900

Brutto driftsresultat (EBITDA) 429 453

Driftsmargin (EBITDA) 11 % 12 %

Schibsted Sverige består av tre sentrale virksomhetsområder: Aftonbladet (papirbasert 
løssalgsavis og nettavis), Svenska Dagbladet (papirbasert morgenavis og nettavis) samt 
Schibsted Tillväxtmedier (internettbaserte vekstselskaper). Hitta.se er en del av Schibsted 
Tillväxtmedier, men rapporteres som en del av virksomhetsområdet Online rubrikk.

schibsted
sveriGe
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• Nye trafikkrekorder for www.aftonbladet.se under tsunamien 
og nedsmeltingen av atomanlegget i japan (fukushima) og den 
dramatiske utviklingen i libya. 6,1 millioner unike brukere i uke 11.

• Ved starten av 2012 hadde Aftonbladet 700 000 daglige brukere 
på mobil plattform, en klar lederposisjon på det svenske markedet.

• Antallet betalende abonnenter på nettet økte til 134 000 i 
løpet av året.

• Ved starten av 2012 hadde Aftonbladet om lag 100 000  
daglige brukere via ipad.

• Annonseinntekter på nettet var i flere av årets måneder  
høyere enn på papir.

aFTONBLaDET (MSEK) 2011 2010
Driftsinntekter 2 239 2 443

Brutto driftsresultat (EBITDA) før andel resultat  310 333
fra tilknyttede selskaper

Driftsmargin (EBITDA) 14 % 14 %

aftonbladet er Sveriges største nyhetskilde med 2 500 000 daglige brukere, om lag én  
million mer enn nærmeste konkurrent.

Aftonbladet er det ledende nyhetsmediet i alle kanaler; papir, nett, mobil og web-TV.

Aftonbladet leder utviklingen i mediebransjens strukturelle omstilling og arbeider målbevisst 
for å møte lesernes endrede medievaner. Snart er to av tre lesere online, på web og mobil.

Aftonbladet ble i 2011 belønnet med flere høyt profilerte priser for sin journalistikk.

pRODUKTENDRINGER
• Flyttet fokus fra opplagstall til rekkevidde 

og fra papir til online, både når det gjelder 
det journalistiske produktet og inntekts-
strømmene. Stor organisatorisk endring 
høsten 2011 som ledd i denne prosessen.

• Systematisk og målrettet arbeid med 
betalingstjenesten Plus for økt antall 
abonnenter på nettet. 

• Kontinuerlig utvikling av mobilversjonen 
av Aftonbladet.se. Trafikken på mobil 
plattform utgjør nå om lag 25 prosent av 
Aftonbladets Internett-trafikk.

• Gjennomført strategisk viktige prosjekter 
for redesign av både web- og papirutgaven.

aMBISJONER
• Fortsatt utvikling av betalingstjenester 

på nettet, redaksjonelt som kommersielt.
• Utvikle nye metoder for undersøkende 

nyhetsjournalistikk, med utgangspunkt i 
de digitale kanalene.

• Utvikle forretningsmodellene for alle 
kanaler.

aftonbladet
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• Svenska Dagbladet ble kåret til ”Årets digitale avis” av den  
svenske avisutgiverforeningen tidningsutgivarna (tu). 

• Fikk Guldspaden for beste undersøkende journalistikk.
• Sterk vekst for www.svd.se både med hensyn til trafikk og  

annonsesalg.
• Stor fremgang for nye SvD Näringsliv og iPad-magasinet SvD Insikt.
• Lansert en helt ny digitalpakke for abonnentene.

SvENSKa DaGBLaDET (MSEK) 2011 2010
Driftsinntekter 1 148 1 1 44

Brutto driftsresultat (EBITDA) før andel resultat  87 105
fra tilknyttede selskaper

Driftsmargin (EBITDA) 8 % 9 %

Svenska Dagbladet er en abonnementsbasert riksavis med spesielt sterk posisjon i 
Stockholmsområdet.

Annonseinntektene på papir var på nivå med inntektene i 2010.

Avisopplaget (hverdager) var 185 600 eksemplarer (- 3,3%). Opplagsinntektene økte med 
2% fra 2010 til 2011.

Svenska Dagbladet er under kontinuerlig forbedring, noe som resulterte i at den svenske 
avisutgiverforeningen Tidningsutgivarna (TU) besluttet å tildele både avisen og bedriften 
hederstittelen ”Årets digitale avis”. I motiveringen heter det att SvD har “vågat gå mot 
strömmen och skapat något nytt och visionärt”. 

pRODUKTENDRINGER
• Omfattende redesign av www.svd.se med 

ny struktur for oppdatering av nyheter.
• Omfattende omlegging av økonomibilaget 

SvD Näringsliv.
• Lansering av månedsmagasinet SvD 

Insikt for Ipad.
• Lansering av abonnementspakke for 

digitale produkter.

IvERKSaTTE TILTaK
• Effektivisering av det redaksjonelle arbeidet.
• Økt satsning på planlagt produksjon 

med en ny redaksjon for agendasettende 
journalistikk.

• Fortsatt fokus på pris- og kundestrategi 
som har resultert i høyere opplagsinntekter 
tross noe fallende opplag.

aMBISJONER
• Den nye redaksjonelle organisasjonen 

skal i enda større grad sette den svenske 
nyhetsagendaen – i samspill med leserne.

• Fortsette den fremgangsrike utviklingen 
av de mobile tjenestene. 

• Ta markedsandeler på annonsemarkedet 
med nye kreative løsninger.

• Ytterligere økning i trafikk og sidevisninger 
på nye www.svd.se.

svensKa
daGbladet
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• Lansert de egenutviklede tjenestene suredo.se og elpriser.se 
som et viktig ledd i satsningen på finansielle tjenester.

• Oppkjøp av Servicefinder.se och Klart.se som et ledd i strategien 
om å nå de lokale annonsemarkedene.

• Fortsatt utvikling i den eksisterende porteføljen.

ScHIBSTED TILLväxTMEDIER (MSEK) 2011 2010
Driftsinntekter 635 451

Brutto driftsresultat (EBITDA) før andel resultat  38 16
fra tilknyttede selskaper

Driftsmargin (EBITDA) 6 % 4 %

Schibsted Tillväxtmedier eier en rekke svenske internettselskaper i vekst. Selskapets 
digitale markedsplasser og konsumenttjenester har en meget sterk posisjon. Hitta.se er 
en del av Schibsted Tillväxtmedier, men rapporteres som en del av virksomhetsområdet 
Online rubrikk.

Tillväxtmedier har lagt vekt på arbeidet med å utvikle selskapets strategi. Målet er at 
Tillväxtmedier skal befeste og styrke den nasjonale, svenske posisjonen på Internett. 
Mange selskap har fortsatt sin gode utvikling i løpet av 2011. Året har også vært et år 
for konsolidering og rendyrking av porteføljen, Hard Hat, E24 og Jobb24 har gått ut av 
Tillväxtmedier. Selskapene har i hovedsak lyktes i å øke sine markedsandeler på et sterkt 
konkurranseutsatt og komplekst marked i rask vekst. Totalt øker omsetningen med 41% 
fra 2010 og resultatet mer enn dobles.

Schibsted Media Groups posisjon gir Tillväxtmedier gode muligheter til å gjøre interessante 
investeringer i de mest spennende selskaper på markedet. I løpet av 2011 har man kjøpt 
opp Servicefinder.se, som driver formidling av tjenester, og Klart.se, som er en værtjeneste.

Flertallet av selskapene har gjort det bedre enn egne målsettinger, både når det gjelder 
omsetning, resultat og markedsandeler. 

aMBISJONER 
• Fortsatt utvikling av oppkjøpsstrategien.
• Spissing av porteføljen.
• Fortsatt fokus på selskapets inntjening

schibsted
tillvÄXtMedier
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• Samlet mediehusdekning (papir, nett, mobil) over to millioner 
personer.

• Kraftig trafikk- og inntektsvekst på mobil – brukerne forflytter 
seg til mobile enheter.

• Ny plattform for brukerbetaling på VG Nett.
• Gjennombrudd for live-tv på web og VGTV etablert som en 

viktig nyhetskanal.
• Lansering av flere brukerbetalte tjenester. 

MEDIEHUSET vG (MNOK) 2011 2010
annonseinntekter papir 360 418

opplagsinntekter papir 1 115 1 143

online inntekter 365 328

andre driftsinntekter 66 20

Driftsinntekter 1 906 1 909

Brutto driftsresultat (EBITDA) før andel resultat  310 338
fra tilknyttede selskaper

Driftsmargin (EBITDA) 16 % 18 %

Mediehuset vG utgir VG, Norges største løssalgsavis, publiserer på vg.no, Norges største 
nettsted, publiserer på touch.vg.no for mobile enheter og utgir Dine Penger, Norges største 
magasin for personlig økonomi.  Mediehuset driver E24 Næringsliv, Norges mest besøkte 
nettsted for nyheter om økonomi og finans, og anbudstjenesten Mittanbud.no.
Opplagsfall for papiravisen er delvis kompensert gjennom økning av pris. Annonseomset-
ningen for Mediehuset VG økte i 2011.

Gjennomsnittlig avisopplag (hverdager) var 211 588 eksemplarer (- 9,3 %). Opplagsfallet 
er på nivå med de senere år.

Samlet annonseomsetning i Mediehuset VG økte med to prosent sammenlignet med 2010. 
Annonseinntektene på VG papir falt 11% fra 2010 til 2011, mens inntektene på VG nett/
mobil økte med 11%.

Lønnsomhetstiltak har vært sentralt også i 2011. Stabsfunksjonene it og økonomi er nå 
samordnet innenfor Schibsted.

Mediehuset
vG
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I et marked i stor endring satser Mediehuset VG tydelig på digitale produkter. I løpet av 
2011 skiftet mange av VGs brukere over til primært å benytte VGs digitale produkter via 
mobiltelefoner og nettbrett.  Samarbeidet med Schibsteds andre nett-tjenester har blitt 
styrket gjennom året.  Mediehuset kan utvikle og tilby annonsørene spennende og attrak-
tive løsninger som kombinerer papir, nett, web-tv, nettbrett og mobil.

VG Nett har en etablert posisjon som Norges største og viktigste nyhetsnettsted, og VG 
Netts besøkstall per dag vokste også i 2011. Gjennomsnittstallet for daglige brukere var 
fem prosent høyere enn tilsvarende for 2010, til tross for bortfallet av Nettby som ble lagt 
ned ved årsskiftet 2010/2011.

Også VGs satsning på web-TV, VGTV, opplevde god vekst i 2011. Antall ukentlige brukere 
vokste med 41 prosent, mens antall visninger vokste med 27 prosent sammenlignet med 
året før.

Veksten på VG Mobil er formidabel. Antall ukentlige brukere vokste med 109 prosent, 
mens antall sidevisninger vokste med hele 144 prosent når vi ser på uke 52 i 2011 mot 
samme uke i 2010.

2011 ble et ekstremt nyhetsår.  Hendelsene i Japan, Nord-Afrika og ikke minst 22. juli ga 
store utfordringer både i nyhetsarbeidet og teknisk/driftsmessig for VG. I tillegg til den  
forventede veksten på nettet, ga disse hendelsene ekstra fart i overgangen til mobil plattform.  

pRODUKTENDRINGER
• VGTV etablert som nyhetskanal og  

gjennombrudd for live-tv på web.
• Lansering av ulike app’er for å øke  

trafikken og tilgjengeligheten på mobil.
• Flere nye annonseformater både på papir, 

nett, web-tv og mobil.

aMBISJONER
• VG skal utfordre, forbløffe, glede, vokte, 

engasjere og hjelpe, og vi skal aldri være 
kjedelige.

• VG skal ha kompetansen til å forme 
fremtidens mediehverdag.

• VG skal være Norges mest attraktive og 
innovative Mediehus.

• VG skal være et mediehus med god 
lønnsomhet.
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• Økt omsetning av bøker i 2011.
• Økt distribusjon gjennom dagligvarehandelen.
• Aktivt engasjert i utviklingen av e-bøker.

ScHIBSTED FORLaG (MNOK) 2011 2010
Driftsinntekter 241 240

Brutto driftsresultat (EBITDA) 14 16

Driftsmargin (EBITDA) 6 % 7 %

Den dominerende delen av forlagets virksomhet er salg av bøker. Her økte omsetningen 
med 5 prosent i 2011. Inntjeningen ble marginalt lavere enn i 2010. Det skyldes i hovedsak 
økte distribusjons- og lagerkostnader.

Den mindre omfattende magasin- og tegneserievirksomheten hadde en svikt i omsetningen 
på 4 prosent og ga et klart svakere bidrag enn året før.

Schibsted Forlag er landets nest største utgiver av norske serieromaner og underholdnings- 
serier i bokform. I tillegg til markedsføring gjennom de tradisjonelle bokhandlerkjedene 
deltok Schibsted Forlag i 2011 i en omfattende introduksjon av nye litteraturkategorier for 
salg gjennom dagligvarekjedene.

Forlaget er aktivt engasjert i utviklingen av e-boksalg til norske boklesere og vurderer alle 
relevante leverandører av tjenester innen e-bokdistribusjon. Salg av e-bøker innenfor de 
kategorier som Schibsted Forlag utgir er foreløpig ikke stort. 

schibsted
forlaG
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• Vellykket ekspansjon i Frankrike, ny omsetningsrekord for  
20 Minutes.

• Resultatene i Spania negativt påvirket av finanskrisen.

MEDIEHUS INTERNaSJONaL (MNOK) 2011 2010
Driftsinntekter 1 004 1 009

Brutto driftsresultat (EBITDA) 38 60

Driftsmargin (EBITDA) 4 % 6 %

Schibsted Media Groups mediehus utenfor Norge og Sverige drives i Spania, Frankrike, 
Estland, Latvia og Litauen. 

Driftsmarginen (EBITDA) gikk noe tilbake i 2011 på grunn av satsing på økt distribusjon i 
Frankrike og svake resultater for den spanske virksomheten. Spania har en svært vanskelig 
makroøkonomisk situasjon som ikke ser ut til å løse seg med det første. 
Resultatet ble belastet med kostnader til vellykket satsning på produktutvikling.

Mediehus Internasjonal hadde i 2011 en underliggende vekst i driftsinntektene på 2 prosent.

Mediehus
internasjonal
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• Befestet sin ledende posisjon når det gjelder opplag, lesere og 
trafikk på nettutgaven, til tross for kraftig konkurranse. 

• Styrket sin forretningsmodell med positivt driftsresultat for 
fjerde år på rad.

• Vellykket ekspansjon med lansering av nasjonal utgave i 20 nye 
byer i 2011 ga en sterk vekst i inntektene (+ 16 %).

20 MINUTES (Frankrike) (MEUR) 2011 2010
Driftsinntekter 60,6 52,2

Brutto driftsresultat (EBITDA) 2,5 3,6

Driftsmargin (EBITDA) 4 % 7 %

avisen 20 Minutes utgis per januar 2012 i Frankrikes 40 største byer og leses av 2,8 millioner 
på ukedager. Schibsteds eierandel er 50 prosent. 

Til tross for et vanskelig annonsemarked økte 20 Minutes sin markedsandel. Inntektene 
økte med 16 prosent, noe som gjorde 2011 til det beste året i selskapets historie målt i 
omsetning.

20 Minutes befestet sin posisjon som Frankrikes mest leste avis, godt foran konkurrentene 
Metro, L’Equipe (sportsnyhetsavis), Le Parisien, Le Monde, og Direct Matin.

20minutes.fr
20minutes.fr er 20 Minutes sitt nettsted i Frankrike. Posisjonen som Frankrikes tredje 
mest besøkte nyhetsnettsted har bidratt til økt merkevarekjennskap i hele Frankrike.
Trafikken til 20minutes.fr fortsatte å øke i 2011 og nettstedet hadde mer enn 6 millioner 
unike brukere i hver av de siste månedene i 2011. Dette befestet 20minutes.fr sin posisjon 
som Frankrikes tredje mest populære nyhetsnettsted.

• Over en million nedlastede applikasjoner for smarttelefon/iPad.
• Gjennomført flere vellykkede lanseringer på nye medieplattformer.

E24.fr er den franske utgaven av Schibsteds satsning på økonomi og næringsliv på nett. 
Nettstedet drives av økonomiredaksjonen til 20minutes.fr. 

aMBISJONER 
• Fortsette ekspansjonen av printutgaven 

av 20 Minutes.
• Styrke posisjonen som en av tre ledende 

aktører på digital publisering i Frankrike, 
på alle plattformer. 

20 Minutes
(franKriKe)
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• 20 Minutos og 20minutos.es befestet sine ledende posisjoner i 
markedet. 

• Den økonomiske krisen i Spania påvirket inntektene negativt.

20 MINUTOS (Spania) (MEUR) 2011 2010
Driftsinntekter 22,3 26,0

Brutto driftsresultat (EBITDA) (3,6) 0,4

Driftsmargin (EBITDA) (16 %) 2 %

avisen 20 Minutos er Spanias mest leste generelle nyhetsavis med 2,1 millioner lesere 
på ukedager. Avisen utgis i 15 lokale varianter og dekker Spanias største byer.

Konkurrenten “ADN” la ned i desember 2011, etter seks års drift. Den gjenværende 
konkurrenten på gratisaviser er “Que”.

20minutos.es
• 20minutos.es har økt trafikken og fått en sterkere posisjon i 2011.
• 20minutos.es er verdens tredje mest besøkte spanskspråklige nyhetstjeneste. Veksten 

fortsetter i Spania, Latin Amerika og USA. Ved utgangen av 2011 hadde nettstedet mer 
enn 17 millioner unike brukere per måned.

aMBISJONER 
• Styrke sine ledende posisjoner.
• Fortsette produktutviklingen med nye 

tjenester for lesere og brukere.

20 Minutos
(spania)
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• Etablering i Latvia gjennom oppkjøp av nyhetsportalen tvnet.lv.
• Sterk vekst i trafikken styrket markedsposisjonen for nyhets-

nettstedene postimees.es og 15min.lt.
• Tidenes beste resultat i trykkeriet Kroonpress.
• Ledende posisjon innen TV med et bredt tilbud av kanaler.

EESTI MEEDIa (MEUR) 2011 2010
Driftsinntekter 75,6 72,2

Brutto driftsresultat (EBITDA) før andel resultat  7,5 6,2
fra tilknyttede selskaper

Driftsmargin (EBITDA) 10 % 9 %

Eesti Meedia er eierselskapet for Schibsteds virksomhet i de baltiske land; Estland, Latvia og 
Litauen. Økonomien viste tegn til fremgang i 2011, men usikkerheten i Europa har bidratt til at 
veksttakten har vært, og fortsatt er, beskjeden. 

Til tross for en vanskelig markedssituasjon i 2011 økte driftsmarginen og markedsandeler 
sammenlignet med året før.

Eesti Meedia Group er det ledende mediehuset i Estland og eier landets største TV-selskap 
med Kanal 2, Kanal 11 og Kanal 12, de riksdekkende avisene Postimees og Õhtuleht og 
trykkeriet Kroonpress. Lokalavisen Ühinenud Ajalehed og magasinet Ajakirjade Kirjastus 
inngår også i porteføljen.

Mediehuset er ledende på nyhetsnettsteder med postimees.ee og en rekke lokale nyhets-
nettsteder og tar nå markedsandeler innenfor rubrikkannonser på nett med soov.ee.
Virksomheten i Litauen består av magasinforlaget ZLG, nyhetsportalen 15min.lt, gratisavisen 
15min og rubrikktjenestene Autoplius.lt og Plius.lt.

aMBISJONER 
• Bli den ledende leverandøren av online 

nyheter i Baltikum.
• Bli det ledende selskapet på online  

rubrikkannonser i alle markeder.
• Beholde lederposisjoner på trykte  

medier og TV.

eesti Meedia 
Group
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redaKsjonell 
virKsoMhet

postimees
Postimees er et av Estlands største 
medieselskap med virksomhet innenfor 
avisdrift og online nyheter. Hovedutgaven 
av Postimees, på estisk, har et opplag på 
60 000. Den russiskspråklige utgaven har 
et opplag på 10 000. Postimees utgir også 
en ukeavis på russisk.

Nyhetsnettstedet postimees.ee fortsetter  
å vokse og er nest størst i Estland med  
850 000 unike brukere ukentlig. Det 
lanseres stadig flere nisjekanaler basert på 
trafikken til postimees.ee.

Õhtuleht
Tabloidavisen Õhtuleht er nest største 
avis i Estland med et opplag på 50 000 og 
tredje største nyhetsnettsted med  
350 000 unikere brukere ukentlig.  
Selskapet utgir også gratisavisen Linnaleht.

Ühinenud ajalehed
Ühinenud Ajalehed gir ut fem  lokale aviser 
i Estland; Pärnu Postimees, Sakala,  
Virumaa Teataja, Järva Teataja og  
Valgamaalane med et samlet opplag på  
35 000. Alle avisene har lokale nyhets-
nettsteder som i kombinasjon med 
papiravisen gjør dem til dominerende 
nyhetskilder i sitt nærområde.

Kanal 2
Kanal 2 er den største TV-kanalen i Estland 
med en seerandel på 16 prosent.  Ved 
overgangen til digitaloverføring lanserte 
man samtidig to nisjekanaler rettet mot 
henholdsvis kvinner (Kanal 11) og menn 
(Kanal 12). 

ajakirjade Kirjastus
Ajakirjade Kirjastus er det ledende  
ukepresseforlaget i Estland. Kroonika,  
med sine 25 000 eksemplarer, er det 
største magasinet. 

15 minuciu
Gratisavisen 15 minuciu har drevet 
nyhetsnettstedet 15min.lt i Litauen siden 
2008. Det er nå nest størst i landet med 
over 700 000 unike bruker ukentlig. 
En omlegging til ukentlig utgivelse av 
papiravisen er på trappene.

ZLG
Zurnalu leidybos grupe (ZLG) er det største 
ukepresseforlaget i Litauen med fem 
magasinprodukter. Žmones, som er det 
største, trykkes i 120 000 eksemplarer. 
Nettstedet zmones24.lt er etablert basert 
på trafikken til 15min.lt.

TvNET.lv
TVNET.lv er Eesti Meedias første etablering 
i Latvia og kom til ved et oppkjøp.  
Nyhetsportalen har sitt utspring i en  
TV-stasjon, og er i dag  nest største 
nyhets-nettsted  i Latvia med 550 000 
unike brukere månedlig. 

nettsteder for 
rubriKKannonser

Soov.ee
Soov.ee, basert på Blocket-konseptet, 
er det hurtigst voksende nettstedet for 
rubrikkannonser i Estland. Ambisjonen er å 
bli markedsledende gjennom å utvikle nye 
tjenester og utnytte markedsposisjonen 
som Eesti Meedia har i Estland.

plius.lt
Hovedproduktet er autoplius.lt som er en 
lønnsom markedsleder på rubrikkannonser 
for brukte biler i Litauen. Eiendomsportalen 
Domoplius.lt og generalisten Plius.lt er i 
etableringfasen.

tryKKeri

Kroonpress
Kroonpress er et moderne og effektivt 
trykkeri for alle Eesti Medias aviser og 
magasiner i Estland og Litauen. Trykkeriet 
tar markedsandeler også utenfor Baltikum, 
spesielt i Sverige og Norge.

selsKaper i 
eesti Meedia Group
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• Leboncoin er det ledende online rubrikknettstedet i Frankrike 
og tredje størst i europa.

• Finn passerte NOK 1 mrd i omsetning og NOK 500 mill i EBITDA. 
• Høy veksttakt. 21 prosent underliggende inntektsvekst.
• Økt driftsmargin for Etablerte virksomheter.
• Forsterket satsing på internasjonale nyetableringer basert på 

Blocket-konseptet.
• Ambisjoner om fortsatt kraftig vekst.

ONLINE RUBRIKK (MNOK) 2011 2010
Driftsinntekter 3 495 2 939

Brutto driftsresultat (EBITDA) 1 076 972

Driftsmargin (EBITDA) 31 % 33 %

Schibsted har sterke og lønnsomme markedsposisjoner innenfor online rubrikk både 
i Norge, Sverige, Frankrike, Spania og Irland. I tillegg omfatter virksomhetsområdet en 
portefølje av nettsteder i investeringsfase i en rekke ulike markeder.

I 2011 var det god utvikling for online rubrikk i alle markeder. Virksomhetsområdet viste en 
underliggende vekst i driftsinntekter (korrigert for valutasvingninger, nedleggelse av trykte 
publikasjoner samt kjøpt og solgt virksomhet) på 21 prosent.

Online rubrikk, unntatt virksomhet i investeringsfase, hadde EBITDA-margin på 43 prosent 
(41 %). 

online
rubriKK
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• 4,1 millioner annonser ble publisert på FINN i 2011, en økning 
på 16 prosent fra 2010. 

• FINN.no ble for første gang Norges nest største nettsted målt i 
antall unike brukere per uke.

• finn ble i Great place to Work kåret til norges beste arbeidsplass.
• Satsing på nye produktområder, og ved utgangen av året var 

finn.no norges nest største markedsplass for kjøp av  
håndverkertjenester.

FINN.NO (MNOK) 2011 2010
Driftsinntekter 1 135 948

Brutto driftsresultat (EBITDA) før andel resultat  536 429
fra tilknyttede selskaper

Driftsmargin (EBITDA) 47 % 45 %

FINN.no er Norges klart ledende online markedsplass med hovedmarkedene Bil, Båt, 
Eiendom, Jobb, Torget, Reise og Oppdrag.

FINN.no fortsatte sin positive utvikling, og selskapet leverte sterke resultater gjennom 
hele 2011. Det har vært god lønnsomhetsutvikling på FINNs viktigste markeder i 2011. 
Jobb og Bil økte med henholdsvis 36 og 21 prosent. Veksten på Jobb er knyttet til nye 
tilleggsprodukter samt optimalisering av rubrikkprising og avtaler. For Bil skyldes veksten 
god volumutvikling på rubrikk samt økte markedsandeler i visningsbasert annonsering. 

FINN.no har i store deler av 2011 vært Norge nest største nettsted målt i unike brukere og 
har gjennom hele året vært størst målt i sidevisninger. FINN.no har i 2011 også opprettholdt 
sin ledende posisjon på online merkevareannonsering i Norge.

pRODUKTENDRINGER
• FINN oppdrag, en markedsplass for kjøp 

av håndverkertjenester, ble lansert  
kommersielt i 2011.

• Penger.no, en anbudstjeneste for 
boliglån, ble lansert i september 2011 i 
samarbeid med Dine Penger.

• Torget App ble lansert for iPhone og iPad 
og hadde over 100.000 nedlastninger. 
Den ble kåret til ”Årets nytteapp”.

• Ny webbasert mobilløsning ble lansert. 
FINN hadde ved utgangen av 2011 rundt 
15 prosent av sin totale trafikk fra mobile 
enheter

IvERKSaTTE TILTaK
• I konkurranse med 550 arbeider fra over 

30 land vant FINN gull i kategorien  
”Marketing campaign with the best 
result” på New York INMA Awards for 
kampanjen FINNland.

• Feriehus og hytter ble relansert på  
FINN reise.

aMBISJONER
• Videreutvikle mobilløsninger som gir 

samme sterke posisjon på mobile enheter 
som på PC.

• Styrke posisjonen som størst i Norge på 
online merkevareannonsering og ta den 
samme posisjonen på mobil merkevare-
annonsering.

• Opprettholde posisjonen som Norges beste 
arbeidsplass i Great Place to Work og bli 
blant topp tre på Universums kåring av 
mest attraktive arbeidsplass for teknologer.

• Bli markedsleder med FINN oppdrag.

finn.no
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• Fortsatt sterk vekst i inntekter og trafikk.
• Blocket-konseptet lansert i flere nye land, herunder Brasil.
• To av virksomhetene i investeringsfasen, Subito og Willhaben, 

er markedsledere i henholdsvis italia og østerrike. de har nådd 
stabil lønnnsomhet og vil fra og med 1.kvartal  2012 bli løftet 
opp i gruppen etablerte virksomheter.

• SCM kjøpte i 2011 Done Deal og Tocmai med nummer  
én-posisjon i Irland og Romania.

ScHIBSTED cLaSSIFIED MEDIa (MEUR) 2011 2010
sverige 76,4 65,2

internasjonal 163,1 128,3

investeringsfase 22,4 15,3

print 4,7 5,8

annet (2,5) (0,9)

Driftsinntekter 264,1 213,7

sverige 43,6 39,9

internasjonal 75,1 51,7

investeringsfase (52,9) (28,1)

print 0,9 0,7

annet (7,9) (6,5)

Brutto driftsresultat (EBITDA) 58,8 57,7

Driftsmargin (EBITDA) 22 % 27 %

Schibsted classified Media eier alle konsernets online rubrikkvirksomheter utenfor 
Norge. Selskapet har etablerte nummer én-posisjoner med god vekst og høy lønnsomhet i 
flere markeder. I tillegg har selskapet etablert ny virksomhet i en rekke land  
(Investeringsfase).

I 2011 styrket eller opprettholdt Schibsted Classified Media alle sine nummer én-posisjoner. 
Det var god fremgang også i en rekke markeder med virksomhet i investeringsfase.

aMBISJON
• SCM har som mål å være verdens 

største selskap for rubrikkannonser i 
løpet av 3-5 år. 

schibsted 
classified Media 



31

• Nye rekorder for rubrikkannonser.
• Vekst for visningsbasert annonsering.
• Lansert Blocket Jobb og Blocket Bostad.
• Vekst for Blocket Shopping (e-commerce). 

BLOcKET/BYT BIL (MSEK) 2011 2010
Driftsinntekter 691 621

Brutto driftsresultat (EBITDA) 382 373

Driftsmargin (EBITDA) 55 % 60 %

Blocket bruker ressurser på å bygge nye inntektsmodeller, og har lansert produkter både 
i bolig- og stillingssegmentet. Produktene har fått en positiv mottakelse i markedet, men 
belaster EBITDA i startfasen.

Blocket
2011 ble et godt år for Blocket, både med tanke på inntekter fra rubrikk- og visningsbaserte 
annonser. Antall rubrikkannonser fortsatte å øke utover i 2011. Den sterke veksten i bilan-
nonser fra privatpersoner ga positivt utslag på inntektene.

Blocket Jobb (stillinger) ble lansert i august 2011. Nettstedet fikk en god start og allerede 
i oktober var det et av de tre største  nettstedene for jobbsøkere, både i form av antall 
unike brukere og antall annonser.

Blocket Bostad (eiendom) lanserte en ny seksjon i september med annonser fra eiendoms-
meglere. Seksjonen imøtekommer krav og ønsker fra eiendomsmeglere, kjøpere og selgere.

Satsingene på stillings- og eiendomsmarkedet er med på å redusere EBITDA-marginen i 
Blocket i 2011.

Blocket Shopping (tidligere kjent under navnet Blocket e-handel) fortsetter sin positive 
utvikling. En ny seksjon for klær, som ble lansert i november, har fått en god mottagelse.
Bruk av mobile enheter vokste mye i Sverige i 2011 og  har hatt en stor effekt for Blocket. 
Historisk har de mobile kanalene bare representert en brøkdel av trafikken, men dette 
forandret seg i 2011. I dag utgjør trafikk fra mobile enheter en betydelig andel av den 
totale trafikken på nettstedet.

BLOcKETS aMBISJONER
• Ytterligere forsterke posisjonen som 

den enkleste, sikreste og mest effektive 
online markedsplass i Sverige

• Styrke posisjonen til Blocket Jobb og 
Blocket Bostad.

• Utvikle Blocket Shopping og lansere flere 
kategorier.

• Utvikle og forbedre mobile plattformer og 
starte salg av visningsbaserte annonser.

scM sveriGe 
(blocKet/byt bil) 
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Byt Bil 
Bytbil.com ble etablert i 1997 og har siden den gang bygget opp og utviklet  
forretningsmodellen:

• Drive en hurtig og effektiv markedsplass for motorbransjen.
• Utvikle og drifte web-baserte systemer for forhandlere.

På Bytbil.com tilbys kjøretøy både for transport av passasjerer og varer, campingvogner, 
bobiler og motorsykler fra 2 350 forhandlere. Tjenestene fra Bytbil er web-baserte i form 
av en ASP (application service provider). Drift, support og opplæring er inkludert i  
tjenesten som selges i abonnement.

Bytbil selger også visningsbaserte annonser og integrerte annonseringsløsninger. Bytbil vil 
fortsette å utvikle og tilby web-baserte tjenester, som mobile løsninger, til importører og 
forhandlere.
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• Fortsatt høy vekst og bedrede marginer for etablert virksomhet.
• God utvikling i form av trafikk og annonsemengde.
• Kraftig vekst både i trafikk og inntekter for Leboncoin.fr
• InfoJobs (Spania) befester sin posisjon som markedsleder og 

opprettholder omsetningen i et marked med over 20 prosent 
arbeidsledighet.

ScM INTERNaSJONaL (MEUR) 2011 2010
Driftsinntekter 163,1 128,3

Brutto driftsresultat (EBITDA) 75,1 51,7

Driftsmargin (EBITDA) 46 % 40 %

Driftsinntektene for SCM Internasjonal øker med 27 prosent. Både franske Leboncoin.fr og 
spanske Anuntis Segundamano viste god inntekstvekst i 2011.

Leboncoin.fr (France)
Leboncoin.fr startet fra en enkel idé: det beste tilbudet er rundt hjørnet! Et konsept som på 
fire år har gjort dem til markedsleder i Frankrike.

Leboncoin.fr har tradisjonelt hatt sin styrke i å formidle salg av brukte gjenstander mellom 
privatpersoner, og slik er det fortsatt. Men Leboncoin.fr er også Frankrikes klart største 
nettsted for biler og eiendom og vokser sterkt innenfor andre segmenter som stillinger og 
utleie av feriehus.

Det har vært kraftig vekst både i trafikk og inntekter og bedrede marginer. Leboncoin.fr er 
klart større enn konkurrenten Ebay.fr, målt i trafikk, og forspranget øker  
(kilde: Doubleclick AdPlanner).
• Leboncoin.fr er det ledende online rubrikknettstedet i Frankrike og det tredje største 

rubrikk- eller auksjonsnettstedet i Europa.
• Mer enn 500 000 annonser plasseres hver dag av brukerne. Basen inneholder om lag  

17 millioner annonser for gjenstander til salgs.
• Leboncoin.fr er tredje største nettsted i Frankrike målt i antall sidevisninger med  

ca 6 milliarder sidevisninger pr måned i følge AdPlanner.  Nettstedet har ca fire millioner 
brukere daglig.

• Leboncoin.fr tilbyr tilleggstjenester for sine profesjonelle kunder innenfor bil og eiendom 
for å kunne øke markedsandelene innenfor disse vertikalene.

• Private annonserer gratis, men man har utviklet betalbare tilleggstjenester for å kunne 
tilby også private mer effektive annonseringsløsninger.

scM
internasjonal 
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LEBONcOIN (MEUR) 2011 2010
Driftsinntekter 64,1 36,5

Brutto driftsresultat (EBITDA) 44,8 22,1

Driftsmargin (EBITDA) 70 % 61 %

Segundamano.es (Spania)
Segundamano.es er Schibsteds nettsted for rubrikkannonser i Spania, basert på den 
samme tekniske løsningen som Blocket i Sverige. I 2011 har innsatsen vært konsentrert 
om å befeste merkevaren gjennom TV-kampanjer, samt å styrke posisjonen blant private 
annonsører, blant annet ved å tilby dem gratis annonsering. 

InfoJobs.net (Spania) og InfoJobs.it (Italia)  
InfoJobs.net har de siste årene vært påvirket av de vanskelige forholdene i spansk  
økonomi og jobbmarkedet spesielt. Selskapet har ikke sett noen tegn til bedring i 2011.  
Arbeidsledigheten er fortsatt svært høy, noe som har gitt utslag for rubrikktjenestene. 
Færre annonserte stillinger påvirker annonsemengden negativt, og inntektene har derfor 
holdt seg på 2010-nivå. Infojobs.net har beholdt sin posisjon som klar markedsleder innen 
online rekruttering i det spanske jobbmarkedet. 
Infojobs.net i Spania eier 74 prosent av tilsvarende nettsted i Italia. Infojobs.it er basert på 
samme konsept og teknologi, og ble lansert i 2004. InfoJobs i Italia har hatt en god utvikling 
i antall kunder og annonser i 2011, og har en posisjon blant de ledende jobbnettsteder i 
landet, målt i trafikk.

Fotocasa.es (Spania)
Fotocasa.es er eiendomsportalen i Spania og har sammen med hovedkonkurrenten  
Idealista en ledende posisjon i eiendomsvertikalen. I flere år har de to aktørene konkurrert om 
markedslederposisjonen. I 2011 har Fotocasa.es kjørt merkevarekampanjer for å ivareta 
sin markedsposisjon. Selskapet jobber fortsatt mot målet om å bli den dominerende 
markedslederen i det spanske eiendomsmarkedet.

coches.net (Spania)
Coches.net er tjenesten for bilrubrikk i Spania. Nettstedet har hatt god utvikling i hele 
2011, og Bil ser ut til å være den vertikalen som er minst påvirket av de negative trendene i 
spansk økonomi. Coches er den klare markedslederen og har befestet sin posisjon.

DoneDeal (Irland) 
I september 2011 kjøpte Schibsted Classified Media en majoritetsandel i DoneDeal, det 
ledende nettstedet for rubrikkannonser i Irland. Nettstedet har mange likhetstrekk med 
Blocket-konseptet. DoneDeal er en sterk merkevare i Irland og er den klare markedsleder 
innenfor generalist og bil. Selskapet ble etablert i juni 2005. Grunnleggerne vil fortsette i 
ledelsen av selskapet og som aksjonærer.
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• Nettstedene i Italia (Subito.it), Østerrike (Willhaben.at) og  
Malaysia (Mudah.my) er markedsledende i sine land, og var alle 
lønnsomme mot slutten av 2011. 

• Schibsted vurderer det brasilianske markedet som interessant  
både ut fra utsikter til økonomisk vekst og konkurranse- 
situasjonen på internett. i 3. kvartal 2011 ble satsingen i brasil 
forsterket blant annet gjennom lansering av Blocket-konseptet 
under navnet bomnegócio.com.

ScM INvESTERINGSFaSE (MEUR) 2011 2010
Driftsinntekter 22,4 15,3

Driftsresultat (EBITDA) (52,9) (28,1)

Schibsted classified Media har en klar målsetting om å bygge et fundament for fremtidig 
vekst ved å etablere seg i nye markeder. Dette skjer ved etablering av virksomheter i 
hovedsak basert på det svenske suksesskonseptet Blocket.se. Erfaringene fra vellykkede 
etableringer i kjernemarkedene er grunnlaget for satsingen på rubrikktjenester på nett i 
nye markeder.

Schibsted Classified Medias virksomheter i investeringsfase omfatter aktiviteter i til  
sammen 27 land. Nettkonseptet er lansert i 13 av disse landene uten lokal organisasjon. 
Virksomheten er konsentrert om Europa, men SCM er også etablert i Latin Amerika og 
i enkelte markeder i Asia. Satsningen i Asia skjer i et 50/50 joint venture med Singapore 
Press Holdings.

Schibsted Classified Media økte investeringene i ny virksomhet i 2011. Totalt var negativ 
EBITDA fra virksomhetene i Investeringsfase EUR – 52,9 mill. (EUR – 28,1 mill.).  
Virksomhetene hadde driftsinntekter på EUR 22,4 mill. (EUR 15,3 mill.).

I 3. kvartal 2011 ble den brasilianske markedsplassen Bomnegócio.com lansert samtidig 
som investeringen i InfoJobs.com.br ble trappet opp, noe som er den viktigste årsaken til 
betydelig økt investering sammenlignet med 2010. Investeringene er i hovedsak i form av 
markedsføring. 

scM
investerinGsfase 



36

europa
Subito.it (Italia)
Nettsted for salg av stort og smått som ble 
lansert i 2007 basert på Blockets konsept 
og teknologi. Subito har vist fin vekst i 2011 
både på trafikkparametre og inntekter. 
Flere merkevarekampanjer, blant annet 
ved bruk av TV-annonsering, er gjennom-
ført i året som har gått, og Subito har tatt 
et fastere grep om det italienske rubrikk-
markedet. Tidlig i 2011 gikk Subito forbi 
eBay i antall sidevisninger og har siden vært 
størst i det italienske rubrikkmarkedet.  
Subito.it nådde lønnsomhet mot slutten av 
2011, og vil fra og med 2012 bli rapportert 
blant selskaper i Etablert fase i SCM.

Willhaben.at (Østerrike)
Lansert i januar 2006 basert på samme 
konsept og teknologi som FINN.no. Rubrikk- 
nettstedet er et joint venture mellom SCM 
og Styria Medien AG. Nettstedet har egne 
vertikaler for bil, eiendom, jobb og torg. 
Willhaben utviklet seg sterkt i 2011 og er i 
dag markedsleder i eiendomssegmentet og 
klar markedsleder i generalistsegmentet 
(torget). I 2011 gikk Willhaben forbi eBay i 
antall sidevisninger. Willhaben nådde i 2011 
lønnsomhet, og vil fra og med 2012 bli rap-
portert blant selskaper i Etablert fase i SCM.

Kapaza! (Belgia)
Selskapet ble etablert i 2003 av to gründere 
og kjøpt av Schibsted i mai 2008. Kapaza 
er en stor aktør på rubrikkannonser i Belgia 
med styrke innen torg og bil. Kapaza  
migrerte til Blocket-plattformen i juni 2010. 
Nettstedet konkurrerer om lederskapet på 
generalist i Belgia og har i 2011 iverksatt 
en rekke produktforbedringer.

Tocmai (Romania) 
I juni 2011 kjøpte Schibsted majoriteten av 
Tocmai.ro, et nettsted for rubrikkannonser 

i Romania. Nettstedet har mange likhets-
trekk med Blocket konseptet. Siden 
lanseringen sommeren 2009 har Tocmai 
hatt en sterk vekst i trafikk og har nå en 
ledende posisjon i Romania. Grunnleggeren 
fortsetter i ledelsen og som aksjonær. 

custoJusto.pt (portugal)
CustoJusto.pt ble startet i siste kvartal 2008 
og er del av Blocket-familien. CustoJusto.pt 
har i 2011 gjort store fremskritt mot konkur-
rentene og har overtatt ledelsen i generalist-
segmentet målt i sidevisninger.

Tori.fi (Finland)  
Tori er den finske varianten av Blocket og ble 
lansert i desember 2009. Nettstedet fortsatte 
den gode veksten gjennom hele 2011 og har 
tatt kraftig inn på lederne i markedet.

Tutti.ch (Sveits) 
Tutti er den sveitsiske varianten av Blocket 
og ble lansert i januar 2010. Det sveitsiske 
markedet er preget av tøff konkurranse, 
men Tutti har fremgang målt i trafikk.

Jófogás.hu (Ungarn) 
Blant de yngste Blocket-klonene er  
Jofogas (lansert i januar 2010) den som 
har vokst raskest i 2011. Nettstedet er på 
god vei til å nå lederposisjonen i Ungarn.

asia
SCM har i samarbeid med Singapore Press 
Holdings etablert et joint-venture som 
lanserer Blocket-kopier i regionen.

Mudah.my (Malaysia)
Mudah.my (navnet betyr «enkel» og «prak-
tisk») ble startet i Malaysia i desember 
2007, som den første «Blocket-satsnin-
gen» utenfor Europa. Mudah er i dag det 
mest brukte lokale nettstedet i Malaysia, 
og det klart største rubrikknettstedet.

ayosDito.ph (Filippinene)
AyosDito ble lansert sommeren 2009 og er 
i dag en av to ledere i rubrikkmarkedet på 
Filippinene.

Berniaga.com (Indonesia)
Berniaga ble lansert i desember 2009 og 
er et raskt voksende nettsted i et stort og 
spennende marked.

LATIN-AMERIKA
Bomnegócio (Brasil) 
Balcão, et nettsted for generelle rubrikk-
annonser i Brasil, ble i juli 2011 gjort om 
til Blocket-konseptet og lansert som 
Bomnegócio.com. Nettstedet har hatt en 
lovende start når det gjelder trafikk. Det er 
likevel et langsiktig prosjekt som vil kreve 
betydelige investeringer i de kommende 
årene. Brasil er et marked med en raskt 
voksende økonomi, stort og voksende 
antall internett brukere, stabil vekst i antall 
bredbåndstilkoblinger og god kulturell 
forståelse for online rubrikkannonser.

Yapo (chile)
Blocket konseptet I Chile ble lansert I 2010 
under navnet Yapo.cl. Etter en innledende 
fase med positiv utvikling ble det mot 
slutten av 2011 lansert en mer aggressiv 
strategi med lokal ledelse og et høyere 
investeringsnivå.

InfoJobs.com.br (Brasil)
Infojobs.com.br er et nettsted for stillinger 
i Brasil, basert på samme konsept som de 
spanske og italienske InfoJob-sitene. Midt 
i 2011 ble det gjort store forandringer på 
nettstedet og en ny prisstrategi ble lansert. 
Markedsaktivitetene har som følge av 
dette økt i andre halvdel av 2011.
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• Befestet forspranget til hovedkonkurrenten målt i trafikk,  
både på pc og mobil.

• Økt mobiltrafikken til over en halv million unike brukere per uke.
• Tatt posisjonen som det enkleste alternativet når du skal finne 

bedrifter, personer og adresser

HITTa.SE (MSEK) 2011 2010
Driftsinntekter 343 342

Brutto driftsresultat (EBITDA) før andel resultat  97 104
fra tilknyttede selskaper

Driftsmargin (EBITDA) 28 % 30 %

Hitta.se beholdt i 2011 sin markedsledende posisjon målt i trafikk på web med over en 
halv million flere unike brukere per uke enn hovedkonkurrenten. Trafikken på mobil økte 
med over 150 prosent og ved inngangen til 2012 hadde hitta.se dobbelt så mange unike 
brukere som hovedkonkurrenten.

Kundeundersøkelser viser at hitta.se oppfattes som det enkleste alternativet når man skal 
finne bedrifter, personer og adresser, både på PC og mobil.

Superbrands rangerte hitta.se til Sveriges tredje sterkeste B2B varemerke innenfor kat-
egorien tjenester. 

Hitta.ses mobiltjenester anbefales av flere kanaler og fikk utmerkelsen “Rekommenderar” 
av tidsskriftet Mobil.

I 2011 begynte hitta.se å selge annonseløsninger på mobil. Produktet har fått en positiv 
mottakelse.

Hitta fikk ny adm.dir. høsten 2011, en internrekruttering fra Webtraffic. 2011 har vært 
preget av arbeid med styrking av organisasjon og produkt.

hitta.se
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Schibsteds fremste samfunnsansvar er 
å sikre redaksjonell frihet. Schibsted har 
lange publisistiske tradisjoner som strek-
ker seg tilbake til etableringen av Chr. 
Schibsted Forlag i 1839 og lanseringen av 
Christiania Adresseblad (Aftenposten) i 
1860. Schibsted skal være et konsern som 
bidrar til demokrati og mangfold gjennom 
 integritet og redaksjonell frihet.  
Frie medier er blant de viktigste bidrags-
yterne til sterke og levende demokratier. 

Tre nøkkelord står sentralt for et medie-
konsern som Schibsted: Troverdighet, 
ansvarlighet og kvalitet. Dette gjelder 
både i forholdet til leserne og brukerne av 
våre medier, og i forhold til våre kunder, 
ansatte, aksjonærer og samfunnet vi 
opererer i.

Konsernets utgivelser skal tilstrebe 
kvalitet og troverdighet, og skal forsvare 
verdier som trosfrihet, toleranse, menneske- 
rettigheter og demokratiske prinsipper. 
Kravet til redaksjonell frihet og integritet 
er retningsgivende for alle medier og  
utgivelser i konsernets norske og uten-
landske virksomheter.  I 2011 vedtok 
Schibsteds redaktørforum et rammeverk 
for redaksjonell virksomhetsstyring som 
skal gjelde for konsernets redaksjonelle 
virksomheter. I rammeverket er prinsippet 
om redaksjonell frihet nedfelt.

Schibsteds samfunnsansvar omfavner også 
viktige prinsipper knyttet til menneske- 
rettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø 
og korrupsjon. Som utgangspunkt for kon-
sernets engasjement innen disse  

områdene støtter Schibsted FNs næringslivs- 
initiativ Global Compact. Global Compact 
baserer seg på ti prinsipper på områdene 
menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, 
miljø og anti korrupsjon.

En sunn bedriftskultur og integritet er 
vesentlig for å bygge og opprettholde tillit 
internt og eksternt. Schibsteds konsern-
styre utarbeidet i 2011 et sett med sentrale 
etiske retningslinjer.

De nedfelte etiske retningslinjene skal 
hjelpe med å øke oppmerksomheten og  
etterlevelsen av etiske krav blant  
konsernets ansatte.

saMfunnsansvar i  
schibsted Media Group
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redaKsjonell
virKsoMhetsstyrinG

Schibsteds redaksjonelle medier er tuftet 
på grunnleggende verdier som trosfrihet, 
toleranse, menneskerettigheter og demo-
kratiske prinsipper. Våre medier avspeiler 
et mangfold av meninger. Derfor bidrar de 
også med ulike innfallsvinkler til og syn på 
sentrale spørsmål i samfunnsdebatten.

Schibsted skal sikre redaksjonell uavhengig-
het og forsvare ytringsfriheten i de aviser 
og mediehus vi eier. Frie medier er blant 
de viktigste bidragsyterne til sterke og 
levende demokratier. Schibsteds verdi-
grunnlag hviler på dette utgangspunktet, 
slik det er nedfelt og forankret i konsernets 
vedtekter. Schibsted vil aldri gå inn på eier-
siden i meningsbærende medier som ikke 
står for et demokratisk samfunnssyn.

Schibsted respekterer at ulike medier bygger 
på forskjellige publisistiske og politiske stå-
steder og har ulik egenart. Det redaksjonelle  
arbeidet i Schibsteds mediehus skjer i samsvar 
med nasjonal lovgivning og etisk regelverk i 
hvert enkelt land hvor vi er til stede.  
Slik ivaretar vi vårt ansvar som medieaktør. 

Redaksjonell kvalitet og troverdighet er 
fundamentet i konsernets publisistiske 
virksomhet, og danner sammen med det 
enkelte selskaps egne vedtekter grunnla-
get for redaktørenes arbeid.

En viktig milepæl i arbeidet med å styrke 
konsernets publisistiske aktiviteter var 
etableringen av Schibsted Editors’ Forum 
høsten 2007. Gjennom dette redaktør-
forumet har Schibsted fått et europeisk 
nettverk der de ledende redaktørene i våre 
mediebedrifter kan drøfte felles utfordringer, 

utveksle ideer og erfaringer eller diskutere 
prinsipielle problemstillinger som omfatter 
deres aktiviteter, både i de enkelte land og 
på tvers av landegrensene.

Forumet utgjør også en paneuropeisk 
redaktørstemme inn mot Schibsteds konsern- 
ledelse og styrende organer.

I 2011 vedtok Schibsteds redaktørforum et 
rammeverk for redaksjonell virksomhets-
styring som skal gjelde for konsernets 
redaksjonelle virksomheter. Her er prinsippet 
om redaksjonell frihet nedfelt og således 
presisert for de land hvor prinsippet ikke er 
nedfelt i lokal lovgivning. Det fremgår videre 
at det er ansvarlig redaktør som har det 
personlige fulle ansvaret for innholdet i ut- 
givelsene, og dette ansvaret inkluderer etiske 
retningslinjer og metodebruk for journalistene.  
Schibsteds redaksjonelle virksomheter utar-
beider redaksjonelle regnskap og rapporten 
er tilgjengelig på konsernets internettsider. 
Redaktørene har mulighet til å presentere 
det redaksjonelle regnskapet for de lokale 
styrene. Lederen for redaktørforum har i 
tillegg mulighet til å presentere en opp-sum-
mering av de redaksjonelle regnskapene for 
Schibsteds konsernstyre. Presentasjonene vil 
være en orientering til styret, og vil ikke være 
gjenstand for noen form for styrebeslutning. 

Redaktørforumet har nedfelt åtte  
generelle prinsipper som skal gjelde som 
et fells rammeverk for alle redaktører i 
Schibsted publikasjoner:

• Schibsted redaktører skal fremme ytrings-
frihet og forsvare demokratiske verdier 

• Schibsted redaktører skal ha det fulle 
ansvaret for alt innhold i publikasjonene 
de utgir 

• Schibsted redaktører skal ha en fri og 
uavhengig rolle 

• Schibsted redaktører skal sikre at 
journalistikken skaper tydelige skiller for 
leseren mellom informasjon, fakta og 
avisens mening

• Schibsted redaktører skal tydeliggjøre hva 
som er uavhengig redaksjonelt innhold og 
hva som er markedsføring

• Schibsted redaktører skal ha fullt fokus 
på redaksjonell kvalitet og troverdighet 
og skal etablere etiske og journalistiske 
standarder i tråd med dette målet.

• Schibsted redaktører skal beskytte ytrings-
friheten, pressefriheten og prinsippet om 
tilgang til offentlige dokumenter 

• Schibsted redaktører vil anse beskyttelse  
av enkelt individer og grupper mot 
urettferdighet og avdekke saker som er 
kritisk for samfunnet som en viktig  
oppgave for pressen.
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stiftelsen tinius
Stiftelsen Tinius ble opprettet av Schibsteds 
tidligere største eier, Tinius Nagell-Erichsen. 
“Eierskapet må sikre Schibsteds medier 
frihet og uavhengighet”, sa Tinius Nagell-
Erichsen. Hans begrunnelse for å opp-
rette stiftelsen var å holde sitt eierskap i 
Schibstedkonsernet samlet da han mente 
at det ville bidra til å skape trygghet for at 
Schibsteds aviser og andre medier alltid 
kan opprettholde sin posisjon som frie og 
uavhengige organer. Han ønsket å bruke 
denne innflytelsen til å verne om Schibsted 
som mediekonsern, med frie og uavhengige 
redaksjoner, kjennetegnet av troverdighet 
og kvalitet i kombinasjon med sunn og 
langsiktig økonomisk utvikling. Videre 
ønsket han å sikre at konsernets utgivelser 
forsvarer verdier som trosfrihet, toleranse, 
menneskerettigheter og demokratiske 
prinsipper. Dette er også nedfelt i formåls-
paragrafen i stiftelsens vedtekter.

Blommenholm Industrier AS eier 28 188 
589 aksjer, tilsvarende 26,1 % av aksjene 
i Schibsted ASA og er selskapets største 

aksjonær. Blommenholm Industrier AS er 
representert i styret i Schibsted ASA gjen-
nom styreleder Ole Jacob Sunde. Tinius 
Nagell-Erichsen overførte Blommenholm 
Industriers eneste stemmeberettigede 
aksje til stiftelsen Tinius i mai 2006. 
Stiftelsen Tinius har derfor bestemmende 
innflytelse i Blommenholm Industrier AS. 
Styret i Stiftelsen Tinius består av Ole  
Jacob Sunde (leder), Per Egil Hegge og 
John Rein (styremedlemmer).

Vedtektsendringer i Schibsted ASA krever 
tre fjerdedels flertall, og ingen aksjonær kan 
i følge vedtektene eie eller stemme for mer 
enn 30 prosent av aksjene. Gjennom vedtekt-
ene i Schibsted ASA er det også sikret at  
vesentlige beslutninger i konsernets datter- 
selskaper krever tre fjerdedels flertall på 
Schibsted ASAs Generalforsamling.  
Så lenge eierposten på 26,1 prosent holdes 
samlet, gir disse vedtektsbestemmelsene 
derfor betydelig innflytelse over eierskapet 
av Schibsted.

Mer informasjon Stiftelsen Tinius finnes her: 
http://www.tinius.com/

internasjonale 
retninGslinjer
Som utgangspunkt for konsernets  
engasjement innen bærekraftig utvikling, 
bærekraftig verdiskapning og samfunns-
ansvar (corporate social responsibility) 
støtter Schibsted FNs næringslivsinitiativ 
Global Compact. Global Compact baserer 
seg på ti prinsipper på områdene menneske- 
rettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø 
og anti korrupsjon. Schibsted har også 
sluttet seg til OECDs retningslinjer for 
flernasjonale selskaper som inneholder 
frivillige prinsipper som omfatter ulike 
områder vedrørende selskapers  
samfunnsansvar.

Bærekraftig verdiskaping innebærer at 
Schibsted og datterselskapene skal skape 
økonomiske, miljø- og samfunnsmessige 
verdier. Hensynet til selskapenes interes-
senter skal også ivaretas på en ansvarlig 
måte. Flere av konsernets datterselskap 
har initiativer knyttet til samfunnsansvar 
som er nært knyttet opp til egen drift.

MENNESKE- 
rettiGheter
Schibsted støtter og respekterer inter-
nasjonale menneskerettsprinsipper og 
arbeider for å sikre at konsernet ikke er 
involvert i saker knyttet til brudd på  
menneskerettigheter. En viktig del av dette 
er retten til ytringsfrihet.

Schibsteds redaksjonelle medier er tuftet 
på grunnleggende verdier som trosfrihet, 
toleranse, menneskerettigheter og demo-
kratiske prinsipper. Schibsted skal sikre 
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redaksjonell uavhengighet og forsvare 
ytringsfriheten i de aviser og mediehus 
vi eier. Frie medier er blant de viktig-
ste bidragsyterne til sterke og levende 
demokratier. Schibsteds verdigrunnlag 
hviler på dette utgangspunktet, slik det er 
nedfelt og forankret i konsernets vedtek-
ter. Schibsted vil ikke gå inn på eiersiden i 
meningsbærende medier som ikke står for 
et demokratisk samfunnssyn.

Miljø
Schibsted gjennomførte i 2010 og 2011 
en kartlegging av utslipp av drivhusgasser 
i våre viktigste datterselskaper innenfor 
virksomhetsområdet Mediehus Skandinavia. 
Resultatet av disse kartleggingene dannet 
grunnlaget for rapporteringen til Carbon 
Disclosure Project i 2010 og 2011. Carbon 
Disclosure Project er et internasjonalt 
samarbeidsprosjekt mellom institusjonelle 
investorer som til sammen forvalter 
verdier for mer enn 78 milliarder dollar. 
Schibsted har også i 2012 satt i gang en 
måling av klimautslipp og resultatet av 
denne målingen planlegges rapportert til 
Carbon Disclosure Project i 2012.

Alle selskap i Schibsted driver innenfor 
rammen av gjeldende miljøforskrifter. 
Produksjon av konsernets aviser foregår 
ved Media Norges trykkerier i Bergen, 
Stavanger, Kristiansand og Oslo og ved 
Kroonpress i Estland. Produksjon av 
konsernets aviser er en digital prosess 
frem til trykk, noe som i liten grad påvirker 
det ytre miljø. Et avistrykkeri er relativt 
miljønøytralt, og kjemikalier som brukes i 
fremstillingen av avisene behandles som 
spesialavfall og resirkuleres i størst mulig 
grad. Avtaler med godkjente transportører 

sikrer forsvarlig henting av spesialavfall. 
Avfallsmengden er betydelig redusert og 
består i alt vesentlig av makulatur, papp, 
rester fra papirruller og ikke-distribuerte 
aviser. I Norge og Sverige gjøres det en 
systematisk innsamling av usolgte aviser 
for gjenvinning.

Under vanlig drift er det ikke fare for miljø-
skadelige utslipp fra trykkerianleggene. 
Alle trykkeriene Schibsted eier i Norge har 
lisens av Stiftelsen Miljømerking i Norge 
for å kunne benytte miljømerket Svanen på 
alle trykksaker som produseres. 
Miljømerket Svanen er den mest kjente og 
brukte merkeordningen i Norden.

I Sverige trykkes store deler av våre aviser 
hos trykkerileverandøren V-TAB. V-TAB har 
et system for miljø- og kvalitetskontroll og 

de fleste trykkeriene er sertifiserte i henhold 
til ISO 14001:2004 og ISO 9001:2000.  
De fleste anleggene er Svanemerket.

I Stockholm har alle Schibsteds virksom-
heter flyttet inn i nye lokaler i Schibsted-
huset (Kungsbrohuset), ett av verdens 
meste moderne kontorbygg i form av 
energiløsninger og materialvalg.  
Energiforbruket er 1/3-del av hva som er 
vanlig for tilsvarende bygg. Overskudds-
varme hentes fra Centralstationen i form 
av den oppvarmede luften fra de 200 000 
menneskene som daglig er innom  
stasjonen. Kjøling hentes fra Klara sjø.
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ARBEIDSTAKER- 
rettiGheter
Schibsted Media Group anerkjenner inter-
nasjonale og nasjonale arbeidstakerret-
tigheter. Ansatte har retten til å være del 
av arbeidstakerorganisasjoner og kollektive 
forhandlinger. Ansattrepresentanter til 
styrene velges fritt blant de ansatte.

Schibsted er et kunnskapskonsern som 
er avhengig  av dyktige ledere og me-
darbeidere. Arbeidet med å tiltrekke seg 
talenter, utvikle gode ledere og skape 
kompetente organisasjoner prioriteres av 
toppledelsen i konsernet og i dattersel-
skapene. Konkurransemessige betingelser, 
og et stimulerende arbeidsmiljø med gode 
muligheter for personlig og faglig utvikling, 
er en del av prioriteringen.  
Gjennom å utvikle arbeidsplasser preget  
av trivsel og gode samarbeidsforhold 
bidrar vi til at dyktige medarbeidere finner 
det interessant å satse på en karriere hos 
oss. Schibsted har siden 2006 deltatt i den 
årlige arbeidsmiljøundersøkelsen i regi av 
Great Place to Work. Resultatene fra  
undersøkelsen gjennomgås i detalj og 
tiltak iverksettes der det er påkrevd.

Selskapenes arbeidsmiljøutvalg jobber 
kontinuerlig for å fremme et godt arbeids-
miljø og derigjennom minimere mulighetene 
for at diskriminering blant ansatte kan 
forekomme på arbeidsplassen.

Konsernets klare målsetning er å legge 
til rette for at kvinner og menn har like 
gode utviklingsmuligheter. Halvparten 
av virksomhetenes kunder og lesere er 
kvinner. Denne fordelingen bør reflekteres 
på ledernivå i konsernets virksomheter, 
til fordel for arbeidsmiljøet og produktene 

selskapene leverer. Det er derfor satt i 
gang et langsiktig og forpliktende arbeid 
for å få en bedre kjønnsbalanse i ledelsen. 
Ved intern og ekstern rekruttering, og ved 
inntak av nye traineer, legges det vekt på 
å finne frem til velkvalifiserte kvinner og gi 
dem karrieremuligheter i konsernet. Dette 
er en prosess som har kommet lengst i de 
skandinaviske mediehusene, og erfaringene 
herfra videreføres fortløpende til datter-
selskap i andre land.

Schibsted har hatt to konserntillitsvalgte 
på heltid siden høsten 2007. For tiden er 
det Marianne Falk fra Sverige, journalist 
og prosjektleder i Svenska Dagbladet, 
og Morten Lia fra Norge,typograf i 
Fædrelandsvennen og tidligere medlem 
i Media Norges konsernutvalg. Deres 
funksjon er forankret i det sentrale norske 
avtaleverket. De konserntillitsvalgte skal 
ivareta alle ansattes interesser, organiserte 
som uorganiserte, i saker som behandles 
på konsernnivå. Den ene konserntillitsvalgte 
skal velges i Norge, den andre i det land 
som til enhver tid er det mest sentrale i 
Schibstedkonsernet utenfor Norge. For 
tiden er det Sverige. De to konserntillits-
valgte er valgbare som styremedlemmer. 

Basert på retningslinjer fra EU ble 
Schibsteds konsernråd, European Work 
Council, etablert i 2004. Konsernrådet 
skal være et forum for informasjon, 
dialog og konsultasjon mellom ansatte 
og konsernledelse. Det legges vekt på 
løpende kontakt mellom ansatte på tvers 
av landegrensene. Rådet møtes to ganger 
i året. Møtene går over tre dager med 
konsernsjefen og deler av øvrig konsern-
ledelse til stede den andre dagen.

Konsernrådet består i dag av 34 represen-
tanter fra åtte land, valgt av og blant de 

ansatte. Rådet ledes av Marianne Falk, 
konserntillitsvalgt fra Schibsted Sverige.

etisKe 
retninGslinjer
Schibsted anerkjenner FNs konvensjon mot 
korrupsjon. I 2011 meldte Schibsted seg 
inn i foreningen Transparency International 
Norge. Foreningens formål er å motarbeide 
all former for korrupsjon og misbruk av 
stilling og posisjon, og fremme åpenhet, 
ansvarlighet og integritet i privat og offentlig 
sektor så vel som i sivilsamfunnet.

En sunn bedriftskultur og integritet er 
vesentlig for å bygge og opprettholde tillit 
internt og eksternt. Schibsteds konsern-
styre utarbeidet i 2011 et sett med 
sentrale etiske retningslinjer. De nedfelte 
etiske retningslinjene skal hjelpe med å 
øke oppmerksomheten og etterlevelsen av 
etiske krav blant konsernets ansatte.  
De etiske retningslinjene og en ny varsling-
skanal med eksternt mottak (Schibsted 
SpeakUp) ble lansert i begynnelsen av 
2012. Konsernets etiske retningslinjer er 
tilgjengelige på konsernets nettsider.
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ole jacob 
sunde
KONSERNSTYRETS LEDER
Styremedlem i Schibsted ASA fra mai 
2000. Styreleder fra mai 2002. Grunnlegger  
og styreleder i Formuesforvaltning ASA 
siden 2000. Etablerte Industrifinans 
Forvaltning ASA (1983), daglig leder inntil 
2000. Tidligere konsulent i McKinsey & Co.  
(1980-83). Diverse styreverv, blant annet 
i styreleder i Stiftelsen Tinius og styre-
medlem i Blommenholm Industrier AS. 
Siviløkonom (Université de Fribourg, Sveits) 
1976 og Kellogg School of Mangement, 
Northwestern University (USA) (with  
distinction) 1980.

KARL-CHRISTIAN 
aGerup
Valgt inn som varamedlem til konsern-
styret i mai 2004. Fast møtende medlem 
etter Tinius Nagell-Erichsens bortgang 
i november 2007. Valgt som ordinært 
styremedlem på generalforsamlingen i 

mai 2008. Forskningsparken AS, Adm. Dir. 
(2010 - d.d.) Northzone Ventures, Gründer 
og partner (1994-2009). HUGIN AS, 
Gründer og adm.dir. (1995-1999).  
McKinsey & Co, Associate (1991-93), 
Engagement Manager (1993-94). Millipore 
Corp, Boston, USA, Corporate Planner 
(1990-91). Nestleder i styret i Norfund. 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
- Alfred P Sloan School of Management, 
Master of Science in Management (1990). 
Handelshøjskolen i København. Sivil-
økonom/HA (1988). Ole Jacob Sundes 
personlige varamedlem i Stiftelsen Tinius.

Monica
caneMan
Styremedlem i Schibsted siden mai 2003. 
Tidligere viseadministrerende direktør  
SE-Banken (1997-2001), ansatt i SE-Banken 
fra 1977. Styreleder i Linkmed AB, , Arion 
Bank hf, Frösunda LSS AB, SOS Inter-
national AS og Fjärde APFonden samt  
styremedlem i, Poolia AB, Orexo AB, 
Investment AB Öresund, Schibsted Sverige 
AB, SAS AB, Point International AB, SPP 
AB, Intermail AS og My Safety AB.  
Utdannet ved Handelshøyskolen i  
Stockholm (1976).

Marie
ehrlinG
Styremedlem i Schibsted siden mai 2008. 
Vice ordförande i Nordea AB, styremedlem 
i Securitas AB, Loomis AB, Oriflame 
Cosmetics SA, Safegate AB, Centre for 
Advanced Studies of Leadership (CASL) 
ved Handelshögskolan i Stockholm,  
Business Executive Council IVA og for 
World Childhood Foundation. Marie Ehrling 
var adm. direktør for TeliaSonera AB (2003 
- 2006). Fra 1982 til 2002 jobbet hun for 
SAS-konsernet, blant annet som vise-
administrerende direktør i SAS AB og leder 
for SAS Scandinavian Airlines (2001-2002) 
og som leder for SAS Ground Services 
(1997-2001). Informasjonssjef ved det 
svenske Finansdepartementet (1980- til 
1982) og ved det svenske Utdannings-
departementet (1979- 1980), finans- 
analytiker ved Fourth Swedish National 
Pension Fund (1977-1979). Bachelor of  
Science Business Administration and  
Economics, Handelshøyskolen i  
Stockholm (1977).

Konsernstyrets 
MedleMMer
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eva 
berneKe
Styremedlem i Schibsted fra mai 2010.  
Koncerndirektør, Wholesale i TDC AS 
Danmark. Utnevnt som direksjonsmedlem 
i 2007. Maskiningeniør, DTU, 1992 og MBA, 
INSEAD (Executive Management Program), 
1995. Medlem av styret for Copenhagen 
Business School. Medlem av Rådet for 
Teknologi og Innovation under Ministeriet 
for Videnskab, Teknologi og Udvikling. 
Medlem av styret for Industrialiserings-
fonden for Udviklingslandene (IFU) og 
Investeringsfonden for Østlandene (IØ).

christian
rinGnes
Varamedlem til konsernstyret fra mai 2002 
til 2005. Valgt inn som medlem fra mai 
2005. Eiendomsspar AS/Victoria Eiendom 
AS, Adm. dir. og største eier (1984-d.d.). 
McKinsey & Company, INC - Scandinavia, 
konsulent (1981/82) og prosjektansvarlig

(1983/84), Manufactures Hanover Trust 
Company, Assistant to Area Manager, 
Nordic Countries (1978/79). Styreformann 
i NSV-Invest AS, Sundt AS, Dermanor AS, 
Oslo Flaggfabrikk  og Mini Bottle Gallery. 
Styremedlem i Thor Corporation AS og 
Oslo Bys Råd for Byarkitektur.  
Harvard Business School, Boston, USA 
(1979-81), Master of Business Administration. 
Ecole des Hautes Estudes Commerciales, 
Universite de Lausanne (1975-78),  
Siviløkonom.

Gunnar
KaGGe
Gunnar Kagge har vært journalist i  
Aftenpostens økonomiredaksjon fra 1997. 
Tidligere ansatt i NTB og Næringslivets 
Hovedorganisasjon (NHO). Det journalistiske 
fagområdet har vært grenseland mellom 
politikk og økonomi. Har jobbet med 
arbeidsliv, lønnsoppgjør og næringsorgani-
sasjonene i 20 år. Var leder i Aftenpostens 
Redaksjonsklubb fra 2007 til 2010. Har 
sittet i styret for SKUP, i konsernutvalget 
i Media Norge, i styret for journalistenes 
konsernlag i Schibsted og er varamedlem i 
Norsk Journalistlags landsstyre.  
Utdannet historiker fra Blindern, med 
hovedfag i 1990. Arbeidet i Aftenposten 
gjennom studietid og skolegang. Hadde 
første arbeidsdag i Aftenposten ca. 1975.

anne lise 
von der fehr
Journalist og nyhetsleder i VG siden april 
2002. Styremedlem i Schibsted siden mai 
2009. Leder av Redaksjonsklubben i VG 
(2007-2010). Medlem av konsernrådet 
i Schibsted (2008-2010). Leder av NJs 
konsernlag i Schibsted (2008-2010). Vara 
til styret i VG AS (2007-2009). Journalist 
og nestleder i Asker og Bærum Budstikke 
(2000-2002). Researcher i TV2  
(1999-2000). Styremedlem i Stiftelsen 
Asker og Bærum Budstikke (2009-). 
Hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i 
Oslo, grunnfag i allmenn litteraturvitenskap 
og International Diploma in Journalism fra 
England.
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Konsernstyrets sammensetning inntil 
årets generalforsamling
Styret har i perioden 2011-2012 hatt åtte 
styremedlemmer: seks aksjonærvalgte og 
to valgt blant de ansatte i konsernets 
norske selskaper. Det er ikke valgt 
varamedlemmer for de aksjonærvalgte 
medlemmene. De ansatte har valgt fire 
varamedlemmer. De to konserntillits-
valgte har observatørstatus i styremøtene  
Styrets medlemmer.

Ny styrerepresentasjonsordning for 
konsernstyret gjeldende fra general-
forsamlingen 11. mai 2012.
Det er inngått ny styrerepresentasjons-
avtale med de ansatte som innebærer at 
det på årets generalforsamling foreslås valg 
av syv aksjonærvalgte styremedlemmer. 
De ansatte får som følge av dette rett til 
å velge tre styremedlemmer, hvorav ett 
medlem skal velges blant konsernets 
ansatte i Sverige (p.t), to medlemmer blant 
konsernets ansatte i Norge. 

De ansatte kan velge inntil 2 varamedlemmer, 
ett fra Norge og ett fra Sverige (p.t). De to 
 konserntillitsvalgtes observatørstatus 
avvikles, men de konserntillitsvalgte 
er valgbare som styremedlemmer og 
varamedlemmer. Varamedlemmer møter 
kun ved forfall. Det foreslås ikke valg av 
varamedlemmer for de aksjonærvalgte 
styremedlemmene.

valgkomiteens arbeid med  
styrerekruttering
Styrets aksjonærvalgte medlemmer er på 

valg hvert år. Valgkomiteen arbeider derfor 
kontinuerlig med styrerekruttering og 
evaluering av styrets arbeid.

Valgkomiteen har avholdt 5 møter i  
inneværende valgperiode.  

Valgkomiteen arbeider for å sikre at 
styrerekrutteringen i Schibsted har en 
tilstrekkelig balanse mellom hensynene til 
kontinuitet og fornyelse, samtidig som  
styret totalt sett skal ha kompetanse, 
erfaring og en profil som reflekterer 
konsernet virksomheter i og utenfor Norge. 
I tillegg må allmennaksjelovens krav til 
kjønnsbalanse ivaretas. Som grunnlag for 
arbeidet med styrerekruttering mottar 
Valgkomiteen årlig styrets egenevaluering. 
Valgkomiteen har i 2011 avholdt møter 
med styreleder og Schibsteds konsernsjef.

De siste årene har Valgkomiteen arbeidet 
målrettet og langsiktig for en internasjonal- 
isering av Schibsteds konsernstyre.  
Den nye styrerepresentasjonsordningen 
legger forholdene til rette for en økning av 
antall aksjonærvalgte styremedlemmer 
fra seks til syv medlemmer og en ytter-
ligere internasjonalisering av styret utover 
dagens sammensetning av skandinaviske 
styremedlemmer. Valgkomiteen er derfor 
meget tilfreds med å kunne foreslå to 
internasjonale styrekandidater på årets 
generalforsamling. Valgkomiteen har  
benyttet eksternt rekrutteringsbyrå til å 
bistå i rekrutteringsprosessen. 

Valgkomiteens innstilling på valg av 
aksjonærvalgte styremedlemmer er som 
følger:

• Ole Jacob Sunde (styreleder, norsk)
• Karl-Christian Agerup (norsk)
• Eva Berneke (dansk)
• Marie Ehrling (svensk)
• Arnaud de Puyfontaine (NY, fransk),
• Christian Ringnes (norsk)
• Eugenie van Wiechen (NY, hollandsk).

En nærmere presentasjon av kandidatene  
er tilgjengelig på Schibsteds hjemmesider.

Valgkomiteen har vurdert om det bør 
gjennomføres valg på hvert enkelt 
styremedlem, og ikke det samlede styre. 
Valgkomiteen foreslår valg på det samlede 
styre. I Norsk Anbefaling for eierstyring og 
selskapsledelse anbefales valg på hvert 
enkelt medlem. Enkelte aksjonærer har 
tidligere også påpekt dette overfor styret 
og Valgkomiteen. Valgkomiteen mener 
fortsatt at valg av styret bør ses under ett 
fordi den enkeltes kompetanse og erfar-
ing må ses i sammenheng med styrets 
samlede kompetanse og behov. I tillegg 
vanskeliggjør kravet til kjønnsbalanse i  
styret stemmegivning på hver enkelt 
kandidat.

Styremedlemmenes uavhengighet
Under “Eierstyring og selskapsledelse” er det 
gitt opplysninger om styremedlemmenes 
forretningsmessige relasjoner til aksjonærer 
eller andre med tilknytning til disse eller 
til Schibsted. Representasjonen i konsern-
styret reflekterer eierforholdene i Schibsted 
og den rett til å velge styremedlemmer 
som iht. selskapets vedtekter tilligger  
aksjonærer som eier mer enn 25 prosent. 

valGKoMiteens  
redeGjørelse 2011 

valgkomiteen består av john a rein (leder), Gunn Wærsted og nils  
bastiansen. valgkomiteen velges for to år av gangen og er på valg på 
generalforsamlingen 11. mai 2012.
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Valgkomiteens vurdering er at Ole Jacob 
Sundes tilknytning til Blommenholm 
Industrier og Stiftelsen Tinius, og Karl-
Christian Agerups tilknytning til Stiftelsen 
Tinius ved at han er valgt som Ole Jacob 
Sundes personlige varamedlem i stiftelsen, 
innebærer at disse to, i relasjon til denne 
vurderingen, ikke vurderes som uavhengige 
styremedlemmer. Valgkomiteen vurderer 
de øvrige styremedlemmene som uavhen-
gige, slik at fem av syv aksjonærvalgte 
styremedlemmer anses som uavhengige 
etter årets generalforsamling.

Konsernstyremedlemmers styreverv  
i datterselskaper
Valgkomiteen er kjent med at enkelte av 
konsernstyrets medlemmer har styreverv 
i datterselskapene. Valgkomiteen anser 
ikke konsernstyremedlemmenes styreverv 
i datterselskapene for å svekke deres 
uavhengighet som konsernstyremedlemmer. 
Valgkomiteen har i sin vurdering av denne 
praksisen også lagt vekt på at majoriteten 
av styremedlemmene i datterselskapene 
består av styremedlemmer som ikke har 

styreverv i konsernstyret. Valgkomiteen 
vurderer derfor dette som et ressurstilfang 
når sentrale temaer skal diskuteres og har 
ingen innvendinger mot denne praksisen.

Konsernstyrets kompensasjonsutvalg 
og revisjonsutvalg
Konsernstyrets kompensasjonsutvalg 
og revisjonsutvalg er saksforberedende 
organer for konsernstyret. 

I de årlige styreevalueringene fremheves 
arbeidet i utvalgene som positivt og viktig 
når kompliserte saker innenfor utvalgenes 
arbeidsfelt skal behandles i konsernstyret.
Valgkomiteen ser behovet for at konsern-
styret kan forberede kompliserte saker i 
utvalg, men understreker samtidig styrets 
samlede ansvar for de vurderinger og 
beslutninger som tas også i de spørsmål 
som forberedes i utvalg. Valgkomiteen 
henleder oppmerksomheten på problem-
stillingen, da det stiller krav til hvordan 
utvalgene forbereder og presenterer 
sakene i konsernstyret.

Honorarer
Alle honorarer til Schibsteds selskapsor-
ganer fastsettes forskuddsvis for et år av 
gangen på ordinær generalforsamling. 
De honorarer som fastsettes på general-
forsamlingen 11. mai 2012 vil gjelde for 
perioden mai 2012 – mai 2013.

Prinsipielt mener Valgkomiteen at 
honorarene bør justeres årlig for å få en 
jevnere utvikling i honorarene og følge den 
generelle lønnsøkningen i samfunnet.  
Det ble ikke foretatt justering av hono-
rarene for perioden mai 2011 – mai 2012. 
Valgkomiteen foreslår en justering av  
honorarene til styremedlemmene for 
perioden mai 2012 – mai 2013. Forslaget 
må ses i sammenheng med  den generelle 
lønnsutviklingen i samfunnet.. Som følge 
av økt arbeidsmengde i utvalgene, foreslår 
Valgkomiteen en noe større prosentvis økning 
av honorarene til utvalgsmedlemmene. 

alle tall i NOK 2012-13 2011-12
a) Honorar til styremedlemmer  

styreleder 730 000 700 000

øvrige styremedlemmer 315 000 300 000

varamedlemmer 16 000 16 000

b) Honorar til medlemmer av konsernstyrets kompensasjonsutvalg  

utvalgets leder 85 000 70 000

utvalgets øvrige medlemmer 55 000 41 000

c) Honorar til medlemmer av konsernstyrets revisjonsutvalg  

utvalgets leder 125 000 107 000

utvalgets øvrige medlemmer 80 000 65 000

d) Honorar til valgkomiteens medlemmer  

valgkomiteens leder, per møte 16 000 16 000

Komiteenes øvrige medlemmer, per møte 11 000 11 000

Tilleggshonoraret som kan innvilges til medlemmer 
av styret bosatt utenfor Oslo er inntil kr. 100.000 
Beslutning om tildeling av tilleggshonorar fattes 
av Valgkomiteen. For perioden mai 2011 – mai 
2012 fastsettes tilleggshonoraret etterskuddsvis. 
Fra og med årets generalforsamling fastsettes 
tilleggshonoraret forskuddsvis. Honorarene utbetales 
ved valgperiodens slutt.

Valgkomiteen har besluttet at tilleggshonorar for 
perioden mai 2011 - mai 2012 fastsettes til  
kr. 50.000 for Eva Berneke og Marie Ehrling, og til  
kr. 75.000 for Monica Caneman. Tilleggshonorar for 
perioden mai 2012 – mai 2013 fastsettes til  
kr. 50.000 for utenbysboende innenfor Norden og til  
kr. 100.000 for utenbysboende utenfor Norden.                   
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1.
redeGjørelse oM 
eierstyrinG oG 
selsKapsledelse

God eierstyring og selskapsledelse er en 
viktig forutsetning for å oppfylle Schibsteds 
visjon og gjennomføre vår strategi og skal 
legge grunnlaget for konsernets langsiktige 
verdiskapning. God eierstyring setter de 
forretningsmessige rammene for alle 
Schibsteds aktiviteter og klargjør roller 
og ansvar mellom de styrende organene 
i Schibsted. God eierstyring og selskaps-
ledelse innebærer åpenhet og en sam- 
handling mellom ulike interessenter, 
basert på tillit.

Schibsted Media Group er et børsnotert 
selskap og de etablerte retningslinjene for 
foretaksstyring følger anbefalingene 
til Norsk utvalg for eierstyring og selskaps- 
ledelse (NUES). Anbefalingene er 
tilgjengelige på NUES hjemmeside  
(www.nues.no). Konsernstyrets redegjørelse 
for foretaksstyring følger anbefalingens 
systematikk og omfatter hvert punkt i 
anbefalingen. I tillegg inneholder rede-
gjørelsen et punkt 16 som beskriver andre 
sentrale organer i konsernet. Opplysninger 
som Schibsted er pliktig til å gi etter regn-
skapsloven § 3-3b om redegjørelse for  
foretaksstyring i årsrapport 2011 er  
hensyntatt i denne redegjørelsen.

verdigrunnlag og retningslinjer for  
etikk og samfunnsansvar
Schibsteds fremste samfunnsansvar er å 
sikre redaksjonell frihet. Prinsipper for eier- 
styring og selskapsledelse tar utgangs-
punkt i vår publisistiske tradisjon. Schibsted 
 skal være et konsern som bidrar til 
demokrati og mangfold gjennom integritet 
og redaksjonell frihet. Frie medier er blant 
de viktigste bidragsyterne til sterke og 
levende demokratier. Schibsteds verdi-
grunnlag hviler på dette utgangspunktet, 

slik det er nedfelt og forankret i konsernets 
vedtekter.

Schibsted respekterer at ulike medier bygger 
på forskjellige publisistiske ståsteder og 
har ulik egenart. Konsernets utgivelser 
skal tilstrebe kvalitet og troverdighet, og 
de skal forsvare verdier som trosfrihet, 
toleranse, menneskerettigheter og demo-
kratiske prinsipper. Kravet til redaksjonell 
frihet og integritet er retningsgivende for 
alle medier og utgivelser i konsernets 
norske og utenlandske virksomheter. 

Det redaksjonelle arbeidet i Schibsteds 
mediehus skjer i samsvar med nasjonal 
lovgivning og etisk regelverk i hvert enkelt 
land hvor vi er til stede. Slik ivaretar vi 
vårt ansvar som medieaktør. I 2011 vedtok 
Schibsteds redaktørforum, med medlemmer 
fra alle våre ledende aviser i inn- og utland, 
et rammeverk for redaksjonell virksomhets- 
styring som skal gjelde for konsernets 
redaksjonelle virksomheter.  
Her er prinsippet om redaksjonell frihet 
nedfelt og således presisert for de land 
hvor prinsippet ikke er nedfelt i lokal 
lovgivning. Det er den enkelte ansvarlige 
redaktør som har det fulle personlige 
ansvaret for innholdet i utgivelsene, og 
dette ansvaret inkluderer etiske retnings-
linjer og metodebruk for journalistene. 
Schibsteds redaksjonelle virksomheter 
utarbeider redaksjonelle regnskap og  
rapporten er tilgjengelig på konsernets  
internettsider og i trykt versjon.  
Redaktørene vil årlig presentere det  
redaksjonelle regnskapet for de lokale  
styrene. Lederen for redaktørforum vil i 
tillegg presentere en årlig oppsummering 
 av de redaksjonelle regnskapene for 
Schibsteds konsernstyre.  

redeGjørelse oM 
foretaKsstyrinG
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Presentasjonene vil være en orientering til 
styret, og vil ikke være gjenstand for noen 
form for styrebeslutning.

Schibsteds samfunnsansvar omfavner også 
viktige prinsipper knyttet til menneske- 
rettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø 
og korrupsjon. Som utgangspunkt for  
konsernets engasjement innen disse  
områdene støtter Schibsted FNs 
næringslivsinitiativ Global Compact. Global 
Compact baserer seg på ti prinsipper på  
områdene menneskerettigheter, arbeids-
livsstandarder, miljø og anti korrupsjon. 
Schibsted har også sluttet seg til OECDs 
retningslinjer for flernasjonale selskaper 
 som inneholder frivillige prinsipper som 
omfatter ulike områder vedrørende  
selskapers samfunnsansvar. Konsernstyret 
jobber videre med å utforme en strategi for 
hvordan våre selskaper kan bidra til  
samfunnsansvar i bredere perspektiv. Det 
er igangsatt flere initiativer innen samfunns- 
ansvar i våre datterselskap som er  
integrert i selskapets tjenesteprodukter.

En sunn bedriftskultur og integritet er 
vesentlig for å bygge og opprettholde tillit 
internt og eksternt. Schibsteds konsern-
styre utarbeidet i 2011 et sett med 
sentrale etiske retningslinjer. De vedtatte 
etiske retningslinjene skal hjelpe med å 
øke oppmerksomheten og etterlevelsen av 
etiske krav blant konsernets ansatte.  
De etiske retningslinjene og en ny varsling-
skanal med eksternt mottak (Schibsted 
SpeakUp) ble lansert i begynnelsen av 
2012. Konsernets etiske retningslinjer er 
tilgjengelige på konsernets nettsider. 
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2.
virKsoMhet 

Schibsteds formålsparagraf har følgende 
ordlyd: Selskapets formål er informasjons-
virksomhet og beslektet næringsvirksomhet. 
Aksjonærene skal legge forholdene til 
rette slik at selskapet i sin informasjons-
virksomhet drives på en måte som fullt ut 
sikrer den redaksjonelle frihet og integritet. 
Kravet til redaksjonell frihet og integritet 
skal være retningsgivende for alle medier 
og utgivelser i Schibstedkonsernets norske 
og utenlandske virksomheter.

Vedtektene er i sin helhet gjengitt her.

Schibsted Media Group er et internasjonalt 
mediekonsern med hovedkontor i Oslo som 
er bygget på en lang tradisjon for uavhengig 
 nyhetsjournalistikk og trygge arbeids-
plasser. Konsernet driver virksomhet i 27 
land. Schibsteds visjon er ”Shaping the 
media of tomorrow. Today.” Troen på den 
verdien som innholdet og tjenestene  
konsernet tilbyr sine lesere og kunder er 
sterkt forankret i alle virksomhetene.  
Verdiene troverdighet og trygghet er 
grunnleggende viktige for oss som medie-
konsern – våre brukere må kunne stole på 
våre nyheter og våre tjenester.

Schibsted har organisert sine virksomheter 
i to strategiske hovedpilarer. Den ene  
strategiske pilaren er de store mediehusene 
 som Schibsted har etablert i sine kjerne-
markeder. Mediehusene har solide posisjoner 
og sterke merkevarer i ulike kanaler.  
Fra å være rene avisredaksjoner leverer de 
redaksjonelle miljøene også innhold til nye 
digitale kanaler som nett, mobil og  
lesebrett. 

Den andre hovedpilaren er våre nettbaserte 
markedsplasser og rubrikktjenester.  
Schibsted har markedsledende og 
lønnsomme virksomheter innenfor en 
rekke kategorier i Norge, Sverige, Spania og 
Frankrike. Erfaringene fra vellykkede eta-
bleringer i kjernemarkedene er grunnlaget 
for satsningen på rubrikktjenester på nett i 
nye markeder.

Schibsted søker også å utnytte trafikken til 
våre nettsteder til å utvikle nye forretnings- 
muligheter i form av digitale forbruker-
tjenester. Dette er et område som stadig 
øker i betydning og omsetning. Foreløpig 
er virksomhet etablert i Sverige og Norge, 
mens andre land der Schibsted har store 
trafikkmaskiner vurderes løpende.

For ytterligere informasjon om konsernets 
virksomhet, mål og hovedstrategier, se her.
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3.
selsKapsKapital 
oG utbytte  

Egenkapital
Konsernets egenkapital per 31.12.11 var 
NOK 6 659 mill, tilsvarende en egenkapital-
andel på 41 prosent.

Utbyttepolitikk
Schibsted Media Group er et børsnotert 
selskap, og det er et mål for konsernet at 
aksjer i selskapet skal bli oppfattet som et 
attraktivt investeringsalternativ.  
Konkurransedyktig avkastning skal baseres 
på en sunn økonomi. Målet er å sikre 
konkurransedyktig avkastning gjennom 
langsiktig vekst i aksjekurs og utbytte.

Konsernets utbyttepolitikk er nærmere 
omtalt under aksjonærinformasjon.

Kjøp av egne aksjer
For å ha fleksibilitet i kapitalstyringen har 
konsernstyret bedt generalforsamlingen 
om fullmakt til å kjøpe tilbake egne aksjer. 
En slik fullmakt blir gitt av generalfor- 
samlingen for ett år av gangen. 

Ved ordinær generalforsamling i 2011 fikk 
konsernstyret fullmakt til å kjøpe tilbake 
egne aksjer i henhold til Lov om allmenn-
aksjeselskaper. Fullmakten angir visse 
vilkår i forhold til samlet pålydende verdi av 
aksjene som erverves, samt hvilken pris 
som kan betales for aksjene.  
Fullmakten presiserer at konsernstyret 
står fritt med hensyn til ervervsmåte og 
eventuelt senere salg av aksjene, samt 
at fullmakten også skal kunne anvendes 
for kjøp og salg av aksjer i oppkjøps-
situasjoner. For ytterligere kommentarer 
om fullmakten henvises det til punkt 14 i 
denne redegjørelsen.

For informasjon om hvordan fullmakten  
er benyttet, henvises det til aksjonær-
informasjon.
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4.
liKebehandlinG  
av aKsjeeiere oG 
transaKsjoner  
Med nærstÅende  

Schibsted er etablert med én aksjeklasse, 
med like rettigheter knyttet til hver aksje.

Eier- og stemmerettsbegrensninger
Med bakgrunn i Schibsteds publisistiske 
ansvar og samfunnsrolle som medie-
bedrift, er Schibsteds uavhengighet og 
integritet sikret gjennom eier- og stemme-
rettsbegrensninger i vedtektene.  
Vedtektenes § 6 sier at ingen aksjonær kan 
eie, eller på generalforsamlingen stemme 
for, mer enn 30 prosent av aksjene.

Vedtektenes § 7 er en garanti for at viktige 
beslutninger som angår konsernets sentrale 
virksomheter blir forelagt aksjonærene i 
Schibsted til avgjørelse. Slik bestemmelsen 
er utformet, skal i utgangspunktet enhver 
vedtektsendring og ethvert salg av aksjer, 
virksomhet og tilsvarende transaksjoner i et- 
hvert datterselskap fremlegges for Schibsteds 
generalforsamling til godkjennelse, så lenge 
det ikke dreier seg om konserninterne  
transaksjoner som er unntatt i sin helhet. 
Gjennom årlige vedtak kan generalforsam-
lingen gi konsernstyret fullmakt til å forvalte 
nærmere angitte deler av det vernet som 
ligger i bestemmelsen. En slik fullmakt ble 
gitt på generalforsamlingen i 2011 og 
foreslås videreført på årets generalforsamling. 
Forslaget til fullmakt innebærer i sum at 
større transaksjoner faller utenfor konsern-
styrets fullmakt og derved må forelegges 
generalforsamlingen i Schibsted. Det er  
redegjort nærmere for forslaget i 
innkallingen til generalforsamlingen.

Transaksjoner i egne aksjer
Erverv av egne aksjer i henhold til konsern-
styrets fullmakt, omtalt under punkt 3 i 
denne redegjørelsen, skjer i markedet til 

børskurs, i tråd med god børsskikk i Norge. 
Avhendelse av ervervede aksjer skal kunne 
skje i markedet, som oppgjør ved kjøp av 
virksomhet, til generelle aksjeordninger 
for konsernets ansatte og til konsernets 
langtidsincentiver (LTI-program) for 
utvalgte ledere i konsernet. Konsernets 
LTI-program er nærmere omtalt i styrets 
erklæring om fastsettelse av lønn og 
annen godtgjørelse til ledende ansatte 
(lederlønnserklæringen) og i innkallingen 
til generalforsamlingen.

Transaksjoner med nærstående
Blommenholm Industrier er Schibsteds 
største aksjonær. Styret i Blommenholm 
Industrier består av John A. Rein (leder), 
Ole Jacob Sunde og Per Egil Hegge.  
Stiftelsen Tinius kontrollerer Blommenholm 
Industrier. Styret i Stiftelsen Tinius består 
av Ole Jacob Sunde (leder), John A. Rein og 
Per Egil Hegge. Schibsteds styremedlem 
Karl-Christian Agerup er valgt som  
personlig varamedlem for Ole Jacob Sunde 
i Stiftelsen Tinius og i Blommenholm 
Industrier. Ole Jacob Sunde er styreleder i 
Schibsted. John A. Rein er leder for  
Schibsteds valgkomité.

Ytterligere informasjon om Stiftelsen Tinius 
finnes her, i stiftelsens egen årsberetning eller 
på stiftelsens hjemmesider www.tinius.com.

Formuesforvaltning, hvor Ole Jacob Sunde 
er en betydelig aksjonær, har forvaltnings-
avtale med Blommenholm Industrier.

Styremedlem Christian Ringnes kontrollerer 
selskapet som leier ut kontorer til Schibsteds 
datterselskap Eesti Meedia i Tallinn.



53

5.
fri oMsetteliGhet   

Schibsteds aksjer er fritt omsettelige med  
de begrensninger som følger av vedtektenes  
§ 6. Vedtektenes § 6 sier at ingen aksjonær 
kan eie eller på generalforsamlingen stemme 
for mer enn 30 prosent av aksjene.
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6.
GeneralforsaMlinG 

Gjennom generalforsamlingen utøver 
aksjeeierne den øverste myndighet i 
selskapet. Generalforsamlingen behandler 
og avgjør viktige saker for Schibsted som 
gjenspeiler aksjonærenes synspunkter.

Ordinær generalforsamling skal avholdes 
innen seks måneder etter utgangen 
av hvert regnskapsår. Ekstraordinære 
generalforsamlinger avholdes ved behov i 
henhold til vedtektene, allmennaksjeloven 
eller etter krav fra minst fem prosent av 
aksjonærene.

Innkalling
Ordinær generalforsamling er i år berammet 
til 11.mai 2012. Innkalling og saksdokumenter 
gjøres tilgjengelig på Schibsteds nettsider 
senest 21 dager før generalforsamlingen. 
For aksjonærer som ikke er registrert som 
elektronisk mottaker sendes innkalling pr 
post med henvisning til at saksdokumenter 
finnes på våre nettsider. Det legges vekt på at 
saksdokumentene inneholder all nødvendig 
informasjon slik at aksjeeierne kan ta stilling 
til alle saker som skal behandles. Frist for 
påmelding er to virkedager før general-
forsamlingen.

Deltakelse
På generalforsamlingen deltar represen-
tanter fra konsernstyret, minst en  
representant for valgkomiteen og ekstern 
revisor. Fra administrasjonen deltar som et 
minimum konsernsjef og konserndirektør 
økonomi og finans.

Aksjeeiere som ikke har anledning til å 
delta på generalforsamlingen, men som 
ønsker å benytte sin stemmerett, kan innen 
påmeldingsfristens utløp gi fullmakt til 
egen fullmektig. Fullmakt med stemme-
instruks kan også gis til konsernstyrets 
leder. Fullmaktsformular som skal 
benyttes vedlegges innkallingen. Det gis 
nærmere informasjon om bruk av fullmakt 
og aksjeeiers rett til å få behandlet saker 
på generalforsamlingen både i innkallingen 
og på Schibsteds netsider.

Dagsorden
Dagsorden fastsettes av konsernstyret, der 
hovedpunktene følger vedtektenes § 10.

På generalforsamlingen gjøres valg på et 
samlet styre. Dette er et avvik fra anbefalin-
gens punkt 6 om at generalforsamlingen 
bør få stemme over hver enkelt kandidat. 
For informasjon om bakgrunnen for dette 
avviket henvises det til Valgkomiteens 
redegjørelse.
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7.
valGKoMitÉ    

Ordningen med valgkomité er vedtekts-
festet i § 10 i Schibsteds vedtekter, der 
også valgkomiteens mandat i hovedsak er 
gjengitt.

valgkomiteens arbeid
Valgkomiteen utarbeider en innstilling til 
generalforsamlingen på valg av aksjon-
ærenes representanter til konsernstyret og 
eventuelt deres vararepresentanter.

Valgkomiteens viktigste oppgave er å sørge 
for en kontinuerlig evaluering av konsern-
styrets samlede kompetanse og erfaring 
opp mot de utfordringer konsernet til 
enhver tid står overfor.

Valgkomiteen foreslår også honorar til 
konsernstyrets medlemmer på den årlige 
generalforsamlingen.

valgkomiteens sammensetning
Valgkomiteen velges av generalforsam-
lingen for to år av gangen og består av tre 

medlemmer. Generalforsamlingen velger 
valgkomiteens leder. Flertallet i valg- 
komiteen er uavhengig av både konsern-
styret og ledelsen i Schibsted.  
Konsernsjefen og konsernstyrets leder 
møter i Valgkomiteen ved behov, normalt 
en til to ganger i året. Schibsteds juridiske 
direktør ivaretar sekretariatsfunksjonen i 
Valgkomiteen.

Valgkomiteen består av følgende medlemmer: 
John A. Rein (leder), Gunn Wærsted og  
Nils Bastiansen.

For mer informasjon om valgkomiteens 
arbeid henvises det til Valgkomiteens 
redegjørelse.
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8.
bedriftsforsaMlinG 
oG styre,  
saMMensetninG oG 
uavhenGiGhet  

Schibsted er unntatt fra reglene om 
etablering av bedriftsforsamling. Det er 
inngått avtale med de ansatte om styre-
representasjon i konsernet.
  
Konsernstyrets sammensetning
I henhold til Schibsteds vedtekter § 8 skal 
konsernstyret bestå av seks til elleve 
medlemmer i tillegg til eventuelle vara-
medlemmer. Konsernets ansatte skal være 
representert i konsernstyret med et antall 
som følger gjeldende avtaler med selskapet 
(Representasjonsavtalen). Frem til 
generalforsamlingen 11. mai 2012 består 
konsernstyret av åtte medlemmer, hvorav 
seks er representanter for aksjonærene og to 
er representanter for de ansatte. I tillegg har 
de to konserntillitsvalgte og en person som 
velges av og blant redaktørene i konsern- 
selskaper i og utenfor Norge møterett som 
observatører. Representasjonsavtalen er 
reforhandlet i 2011 og innebærer at styret 
etter generalforsamlingen 11. mai 2012 vil 
bestå av syv aksjonærvalgte og tre ansatt-
valgte styremedlemmer. Blant de ansatte 
velges to fra Norge og en fra det landet 
hvor vi har vår vesentligste virksomhet 
utenfor Norge, for tiden Sverige. Dagens 
ordning med observatører i konsernstyret 
avvikles. Konserntillitsvalgte er valgbare 
som styremedlemmer. Antall møtende 
medlemmer før og etter endringen forblir ti.

Konsernstyrets aksjonærvalgte medlem-
mer velges for ett år av gangen, ansatt-
valgte representanter velges for to år av 
gangen.

I henhold til vedtektene har enhver 
aksjonær som innehar minst 25 prosent 
av aksjene i selskapet rett til å utpeke 
ett styremedlem direkte. Blommenholm 

Industrier, med en eierandel på 26,1 
prosent, er eneste aksjonær som innehar 
denne retten. Blommenholm Industrier 
har tre aksjeklasser, fire stemmeberet-
tigede A-aksjer tilsvarende 0,1 prosent av 
aksjekapitalen, 19,98 prosent B-aksjer uten 
stemmerett og 79,82 C-aksjer som er både 
utbyttesvake og uten stemmerett. Stiftels-
en Tinius eier de fire stemmeberettigede 
A-aksjene og 75 % av C-aksjene og derved 
60 prosent av utestående aksjer i selskapet. 
Resterende aksjer eies av aksjeselskapene 
Beltenut, Faros Forvaltning, Odden  
Forvaltning og Alba Forvaltning som igjen eies 
av arvingene etter Tinius Nagell-Erichsen.  
Stiftelsen Tinius er nærmere omtalt under 
samfunnsansvar, i stiftelsens egen års-
beretning, og på stiftelsens hjemmesider 
www.tinius.com.

Konsernstyrets medlemmer i valgperioden 
2011-2012 er presentert her.

Konsernstyrets uavhengighet
Konsernstyrets uavhengighet er nærmere 
omtalt i Valgkomiteens redegjørelse.

I henhold til § 6-27 i Lov om allmenn-
aksjeselskaper må et styremedlem ikke 
delta i behandlingen eller avgjørelsen av et 
spørsmål som har slik betydning for egen del, 
eller for noen nærstående, at medlemmet 
må anses for å ha fremtredende personlig 
eller økonomisk særinteresse i saken. 
Det påhviler det enkelte styremedlem 
fortløpende å vurdere om det foreligger 
slike forhold som objektivt sett er egnet 
til å svekke den allmenne tillit til styre-
medlemmets habilitet, eller som kan åpne 
for interessekonflikter i forbindelse med 
styrets saksbehandling. Slike forhold tas 
opp med konsernstyrets leder.  
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I konsernstyrets instruks er styremedlemmers 
deltagelse i konkurrerende virksomhet 
spesielt omtalt.

Konsernstyremedlemmenes aksjeeie 
fremgår av note 12 i Årsregnskapet for 
Schibsted ASA.

Konsernstyremedlemmenes uavhengighet 
er nærmere omtalt under punkt 4 denne 
redegjørelsen samt i Valgkomiteens  
redegjørelse.

Konsernets styremøter 2011
I 2011 avholdt konsernstyret totalt åtte 
møter, inkludert ett strategimøte som gikk 
over to dager. I tillegg ble enkelte saker 
besluttet per e-post, etter forutgående 
behandling i møter. Konsernstyret mener 
en slik saksbehandling kan være forsvarlig 
når saker tidligere har vært behandlet i et 
styremøte. Strategimøtet legges hvert år 
til forsommeren, normalt juni, og danner 
basis for konsernets strategi- og budsjett-
prosesser. Det er lite forfall til styre- og 
utvalgsmøtene. Det gis anledning til å 
delta per telefon i møter som ikke er satt 
opp på møteplanen.
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9.
styrets arbeid

Konsernstyrets rolle
Konsernstyret fører tilsyn med konsernets 
daglige ledelse slik den utøves av konsern-
sjefen og overvåker Schibsteds generelle 
virksomhet. Dette inkluderer blant annet 
at konsernstyret sørger for forsvarlig 
organisering av virksomhetene og påser at 
virksomhetene har iverksatt tilstrekkelige 
styrings- og kontrollsystemer. Konsern-
styret holder seg i tillegg orientert om  
konsernets økonomiske utvikling, fastsetter 
nødvendige retningslinjer og vedtar planer 
og budsjetter for virksomhetene. Konsern-
styret tilsetter konsernsjef, utarbeider 
stillingsinstruks og fastsetter fullmakter, 
vilkår og betingelser knyttet til stillingen. 
Konsernstyret diskuterer også spørsmål 
knyttet til suksesjon i sentrale posisjoner i 
konsernet.

Styreinstruks
Konsernstyret har utarbeidet en styre-
instruks som beskriver styrets ansvar, 
plikter og retningslinjer for styrearbeidet. 
Styreinstruksen beskriver også oppgavene 
til konsernsjefen og hans/hennes forplikt-
elser overfor styret. Konsernstyret foretar 
en årlig vurdering av instrukser for styret 
og daglig ledelse.

Møtestruktur
Konsernstyret arbeider ut fra en årlig 
møteplan som normalt vedtas i første  
møte etter generalforsamlingen. 
Møteplanen omfatter blant annet strategi-
arbeid, forretningsmessige problemstillinger 
og kontrollarbeid. I samme møte velger 
konsernstyret medlemmer til styrets 
kompensasjonsutvalg og revisjonsutvalg. 
Selskapets juridiske direktør er sekretær 
for konsernstyret.

Konsernsjefen, i samråd med konsern-
styrets leder, forbereder saker som skal 
behandles av konsernstyret. Det legges 
vekt på at sakene er godt forberedt med 
dokumentasjon sendt ut i forkant, slik 
at konsernstyret har et tilfredsstillende 
behandlingsgrunnlag. Styrebehandlingen 
ledes av konsernstyrets leder.

Møteplan, styredokumenter og andre viktige 
dokumenter knyttet til styrearbeidet 
(børshåndbok, styreinstruks, mandater for 
konsernstyret og utvalgene, børs- og presse- 
meldinger o.a.), samt generelle analyser og 
markedsinformasjon er tilgjengelig for  
styremedlemmene gjennom Styreportalen,  
som er et nettbasert leseverktøy for styre-
medlemmene. Styreportalen forenkler og 
effektiviserer styrearbeidet og gir konsern-
styret tilgang til oppdatert informasjon 
på en enklere måte. Det gir også styre-
medlemmene anledning til selvstudier av 
presentasjoner som er holdt i møtene, av 
rammebetingelser, markeds- og konkurranse- 
situasjonen i bransjen m.m.

Konsernstyrets egenevaluering
Konsernstyret foretar årlig en evaluering  
av sitt arbeid som danner grunnlag for  
valgkomiteens arbeid med den årlige styre- 
evalueringen. Konsernstyret bedømmer 
styret som velfungerende, med styre-
medlemmer som utfyller hverandre i 
kompetanse og bakgrunn. Konsernstyrets 
møtefrekvens og møtesteder fungerer 
godt. Konsernstyret støtter Valgkomiteens 
forslag om en ytterligere internasjonalisering 
av styret på årets generalforsamling. 
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Samhandling med selskapet
Konsernstyret inviteres jevnlig til utval-
gte fagsamlinger og konferanser i regi av 
Schibsted, for eksempel Schibsteds årlige 
“Journalism Award”. 

Schibsted er medlem av Styreinstituttet, en  
medlemsforening som gir konsernstyrets  
medlemmer mulighet til å delta på fag-
seminarer og i diskusjonsgrupper hvor 
sentrale temaer som berører styrearbeidet  
og arbeidet i styrets underutvalg blir 
diskutert. 

For å styrke og utnytte styremedlemmenes  
kompetanse og erfaring knyttet til konsernets  
virksomheter innehar enkelte konsern-
styremedlemmer også styreverv i konsernets 
datterselskaper. Blant de aksjonærvalgte  
styremedlemmene gjelder det i dag 
Karl-Christian Agerup som har styreverv i 
Aftenposten og Monica Caneman som har 
styreverv i Schibsted Sverige.

Konsernstyrets bruk av underutvalg
Schibsted har i tråd med norsk lov 
etablert et revisjonsutvalg og et kompen-
sasjonsutvalg som skal bidra til grundig 
behandling av saker innenfor utvalgenes 
arbeidsområder.

Etter hvert som Schibsted har økt i størrelse 
og omfang og konsernet internasjonaliseres,  
har konsernstyrets arbeidsomfang og 
sakenes kompleksitet tiltatt. Konsernstyrets 
vurdering er at opprettelsen av et kom-
pensasjonsutvalg og et revisjonsutvalg har 
styrket konsernstyrets saksforberedelse 
og diskusjon i kompliserte saker innenfor 
utvalgenes arbeidsområder. Utvalgene 
fungerer godt og samspillet mellom  
utvalgene og konsernstyret er bra, både 

hva gjelder informasjonsutveksling, ans-
vars- og arbeidsfordeling. Utvalgene gir 
konsernstyret mulighet for grundig saks-
behandling på viktige områder innenfor 
incentivordninger, virksomhetsstyring og 
internkontroll, og frigjør tid til å diskutere 
prinsipielle og strategiske spørsmål i 
styret. Konsernstyret er samtidig bevisst 
på at etableringen av utvalg kan bidra til 
en pulverisering av styrets ansvar. Utvalg 
brukes derfor bare der sakenes komplek-
sitet og omfang krever det.

Konsernstyrets kompensasjonsutvalg
Kompensasjonsutvalget er et underutvalg 
av konsernstyret og har ingen selvstendig 
beslutningsmyndighet. Kompensasjons-
utvalget velges av konsernstyret for ett år 
av gangen.

Kompensasjonsutvalget forbereder saker 
til konsernstyret som gjelder avlønning 
av konsernsjefen. I tillegg bistår utvalget 
konsernstyret med å behandle prinsipielle 
spørsmål, retningslinjer og strategi knyttet 
til totalkompensasjon for den øvrige 
konsernledelsen og toppledere i sentrale 
datterselskaper. 

Utvalget overvåker bruk av langtidsincen-
tiver i konsernet og forbereder konsern-
styrets årlige behandling av konsernets 
langtidsincentiver (LTI-program) for utval-
gte ledere. For ytterligere informasjon, se 
punkt 12 i denne redegjørelsen.

Konsernsjefen møter i utvalget med 
mindre hans egen avlønning diskuteres. 
Selskapets juridiske direktør ivaretar  
sekretariatsfunksjonen for  
Kompensasjonsutvalget.

Utvalget ble opprett i 2004. I 2011 bestod 
utvalget av følgende medlemmer:  
Ole Jacob Sunde (leder), Marie Ehrling og 
Anne Lise von der Fehr.

Konsernstyrets revisjonsutvalg
Revisjonsutvalget er et underutvalg av 
konsernstyret og har ingen selvstendig 
beslutningsmyndighet. Revisjonsutvalget  
velges av konsernstyret for ett år av 
gangen.

Revisjonsutvalget forbereder konsern-
styrets kvalitetssikring av den finansielle 
rapporteringen. I tillegg overvåker utvalget 
konsernets internkontrollsystem og risiko-
styringssystemer for den finansielle  
rapporteringen, samt vurderer og overvåker 
ekstern revisors arbeid og uavhengighet. 
Som ledd i sitt arbeid har Revisjonsutvalget 
gjennomganger av konsernets sentrale 
virksomheter hvor representanter fra 
konsernadministrasjonen og lokal ledelse 
er til stede.

Konserndirektør økonomi og finans og  
ekstern revisor møter fast i Revisjonsutvalget. 
Sekretariatsfunksjonen for Revisjonsutvalget 
ivaretas av selskapets compliance officer.

Utvalget ble opprettet i 2007. I 2011 
bestod Revisjonsutvalget av følgende 
medlemmer: Monica Caneman (leder), 
Christian Ringnes og Karl-Christian 
Agerup.
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10.
risiKostyrinG oG 
internKontroll 

Konsernstyret anser god foretaksstyring 
som en nødvendig forutsetning for verdis-
kapning, troverdighet og tillit, samt tilgang 
på kapital.

Finansiell rapportering
Som styringsverktøy for den kontinuerlige 
oppfølgingen og kontrollen med konser-
nets virksomheter mottar konsernstyret  
en grundig situasjonsrapport fra admini-
strasjonen. Denne omfatter finansiell 
rapportering av hovedtall for konsernet, 
status på forretningsmessige forhold,  
finansmarkedsinformasjon og status- 
rapport per virksomhetsområde.  
Konsernstyret har etablert rutiner for opp-
følging og styring av konsernets løpende 
prosjekter. Etableringen av et revisjons-
utvalg har styrket denne funksjonen i 
konsernet.

Revisjonsutvalget har som særskilt ansvar å 
overvåke prosessen for regnskapsavslutning 
samt følge opp internkontrollen over den 
finansielle rapporteringen. Dette skjer 
gjennom rapportering fra administrasjonen 
og ekstern revisor. Schibsteds kvartalsvise 
finansielle rapportering gjennomgås i  
konsernstyret. Utover en normal gjennom- 
gang av tallene vektlegges også en 
gjennomgang av skjønnsmessige vurder-
inger og estimater, i tillegg til eventuelle 
endringer i regnskapspraksis.

Konsernregnskapsavdelingen i Schibsted 
utarbeider den finansielle rapporteringen 
for konsernet og påser at rapporteringen 
skjer i samsvar med gjeldende regnskaps-
standarder og lovgivning. I forbindelse 
med kvartalsrapportering gjøres generelle 
rimelighetskontroller og mer detaljerte 
avstemmingskontroller kvalitetssikring 

av innrapportering fra datterselskaper 
og i kvalitetssikring av konsoliderte tall. 
Konsernregnskaps-avdelingen bistår  
datterselskapene med fagkompetanse ved 
behov. Det gjennomføres også kvartalsvise 
review-møter med de største selskapene 
innenfor virksomhetsområdene Mediehus 
Skandinavia, Mediehus internasjonal og 
Online rubrikk.

Konsernregnskapsavdelingen har  
utarbeidet detaljerte økonomi og regn- 
skapsmanualer som er tilgjengelige for 
alle datterselskap på konsernets Intranett-
sider. Disse manualene gir en beskrivelse 
av rapporteringskrav, innhold,  
retningslinjer og tidsfrister.

Selskapets oppfølging av  
risikostyring og internkontroll
Enhver leder i konsernet har ansvar for 
risikostyring og internkontroll innenfor sitt 
ansvarsområde. Schibsted jobber kontinuerlig  
med å implementere og videreutvikle 
retningslinjer for alle selskaper i forhold til 
deres løpende oppfølging av risikostyring og 
internkontroll over finansiell rapportering.

Compliance officer er ansvarlig for å initiere 
og overvåke den årlige risikostyring- og 
internkontroll-prosessen i konsernet på 
vegne av konserndirektør økonomi og  
finans og konsernsjefen.  
Compliance officer rapporterer funksjonelt 
og administrativt til konserndirektør 
økonomi og finans. Om nødvendig  
rapporterer compliance officer direkte til 
revisjonsutvalget.

Høsten 2011 ble det gjennomført en  
“bottom-up” og “top-down” risikovurdering  
for de største selskapene innenfor 
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Mediehus Skandinavia og Online rubrikk. 
Resultatet av risikogjennomgangen er 
gjennomgått i møter med revisjonsutvalget 
og konsernstyret.

Schibsted er et norsk konsern med 
betydelige internasjonale eierandeler. 
Selskaper utenfor Norge har egne styrings- 
organer i samsvar med lokal lovgivning i 
hvert enkelt land. Oppfølging av intern-
kontroll over finansiell rapportering skjer 
gjennom styringsorganene, med bistand 
fra ledelsens daglige oppfølging og ekstern 
revisors kontroll.

Schibsted har de to siste årene økt fokuset 
på intern kontroll i datterselskapene.  
I løpet av 2010 og 2011 har det blitt 
gjennomført intern kontroll prosjekt i de 
fleste selskapene hvor alle de vesentligste 
prosessene som leder til finansiell rappor-
tering har blitt kartlagt og nøkkelkontroller 
identifisert.

For å styrke kvaliteten på regnskapsrap-
porteringen i konsernet, redusere sårbar-
heten og effektivisere prosesser ble det 
i 2010 opprettet to tjenestesenter, ett i 
Sverige og ett i Norge. Tjenestesentrene 
skal være kompetansesentre, rådgiver og 
tjenesteleverandører innenfor regnskap, 
kreditt, fakturering og lønn og håndheve 
de regnskaps-, skatte- og avgiftsmessige 
lover og regler som konsernet er underlagt. 
De fleste datterselskapene i Norge og Sverige 
får regnskapstjenester levert av tjeneste-
sentrene. Modellen med felles tjenestesenter 
har utviklet seg positivt over tid.

For ytterligere informasjon om konsernets 
finansielle risiko henvises det til note 9 i 
konsernets årsregnskap.

Etikk og samfunnsansvar
Problemstillinger knyttet til etikk og 
samfunnsansvar inngår i arbeidet til 
compliance officer og konsernets juridiske 
avdeling. Et sett med felles retningslinjer 
for etikk er utarbeidet og lanseres i 2012 
sammen med en ny varslingskanal med 
eksternt mottak (Schibsted SpeakUp). 
Retningslinjene vil revideres årlig.  
Konsernets etiske retningslinjer er 
tilgjengelige på konsernets nettsider. 
Konsernstyret jobber videre med å utforme 
en strategi for hvordan våre selskaper 
kan bidra til samfunnsansvar i et bredere 
perspektiv.

Det er ikke utarbeidet egne rutiner for 
kartlegging og oppfølging av risiko for 
brudd på Schibsteds etiske krav hos 
leverandører. Behovet for egne rutiner på 
dette området vurderes kontinuerlig. Det 
følger av compliance officers ansvarsom-
råde å sikre at konsernet har etablert gode 
rutiner i alle ledd av innkjøpsprosessen. 
Datterselskapenes styrings- og kontroll-
rutiner på dette området ble gjennomgått i 
2011 og arbeidet videreføres i 2012. 
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11.
GodtGjørelse  
til styret 

Generalforsamlingen fastsetter årlig konsern- 
styrets godtgjørelse. Styremedlemmenes 
honorar fastsettes forskuddsvis for ett 
år av gangen og er et fast beløp som er 
uavhengig av resultater og som heller ikke 
omfatter incentivordninger.

Dersom det er gitt godtgjørelser til styre-
medlemmer utover vanlig styrehonorar 
opplyses dette i note 27 til konsernets 
årsregnskap.

For ytterligere informasjon om godtgjørelse 
til konsernstyret vises til  Valgkomiteens 
redegjørelse samt note 27 i konsernets 
årsregnskap.
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12.
GodtGjørelse til 
ledende ansatte     

Kompensasjonsutvalget forbereder saker 
til konsernstyret som gjelder avlønning 
av konsernsjefen. I tillegg bistår utvalget 
konsernstyret med å behandle prinsipielle 
spørsmål, retningslinjer og strategi knyttet 
til totalkompensasjon for den øvrige 
konsernledelsen og toppledere i sentrale 
datterselskaper.

I selskapets lederlønnserklæring er det 
redegjort for hovedprinsippene i selskapets 
lederlønnspolitikk, herunder omfang og 

innretning av bonus- og langsiktige incentiv-
ordninger. Konsernstyrets erklæring om 
fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse 
til ledende ansatte i Schibsted.  
Lederlønnserklæringen behandles av  
generalforsamlingen og gjøres tilgjengelig 
for aksjonærene på selskapets nettsider 
samtidig med innkalling til ordinær general- 
forsamling.
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13.
inforMasjon oG 
KoMMuniKasjon  

Dialog med aksjeeiere 
og finansmarkedet
Kontakten med det norske og internasjonale 
aksjemarkedet har høy prioritet i Schibsted. 
En dedikert og aktiv ledelse og investor 
relations-avdeling arbeider daglig mot 
finansmarkedet for å sikre at relevant og 
tilstrekkelig informasjon tilflyter markedet 
til rett tid, og at det dannes grunnlag for 
en korrekt prising av Schibsted-aksjen. 
Målsettingen er å øke kunnskapen om 
selskapet, opparbeide tillit til Schibsted 
i investormarkedet, samt oppnå bedre 
likviditet i aksjen og danne grunnlag for en 
riktig prising av aksjen. Åpenhet, tilgjenge-
lighet og transparens er et fundament for 
å sørge for gode relasjoner til investorer, 
analytikere og øvrige aktører i finans- 
markedet. Konsernstyret orienteres jevnlig 
om denne virksomheten.

Rapportering av finansiell informasjon
Schibsteds målsetting er å ha en finansiell 
rapportering som investorene har tillit 
til. Konsernstyrets revisjonsutvalg følger 
i henhold til sitt mandat arbeidet med 
selskapets finansielle rapportering.

Schibsted publiserer finansielle tall kvartals- 
vis. I forbindelse med konsernets kvartals-
vise resultatfremleggelser arrangeres det 
åpne investorpresentasjoner. Her gjennom- 
går konsernsjefen og konserndirektør 
økonomi og finans resultater og kom-
menterer markedet og fremtidsutsikter. 
På disse presentasjonene deltar også 
konsernstyrets leder. Medlemmer fra 
konsernledelsen deltar etter behov.

Presentasjonene i forbindelse med  
kvartalsresultatene gjøres tilgjengelige på 
selskapets nettsider.

Fullstendig årsregnskap med årsberetning 
gjøres tilgjengelig på selskapets nettsider 
senest 21 dager før generalforsamlingen. 
Selskapets finanskalender gjøres kjent 
for ett år av gangen og er tilgjengelig på 
selskapets nettsider.

annen markedsinformasjon
I henhold til Verdipapirhandelloven og 
Børsloven distribueres meldinger til Oslo 
Børs, nasjonale og internasjonale nyhets-
byråer og offentliggjøres på selskapets 
nettsider.

Schibsted avholder jevnlig Kapitalmarkeds- 
dag for å presentere selskapets strategi og 
sentrale utviklingstrekk for øvrig. Schibsteds  
Kapitalmarkedsdag ble sist avholdt 28. 
februar 2012 i London. Video-webcast av 
hele arrangementet samt presentasjons-
materiell er tilgjengelig på selskapets 
nettsider.

For ytterligere informasjon henvises det 
til Aksjonærinformasjon samt selskapets 
nettsider.
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14.
SELSKAPS- 
overtaKelse 

Konsernstyret har utarbeidet prinsipper og 
retningslinjer for håndtering av eventuelle 
overtagelsestilbud. Disse prinsippene ble 
revidert i 2011.

For øvrig vises det til omtale av vedtekt-
enes eier- og stemmerettsbegrensninger 
under punkt 4 i denne redegjørelsen.

Som omtalt i denne redegjørelsens punkt 
3 fikk konsernstyret ved ordinær general-
forsamling i 2011 videreført fullmakt til å 
kjøpe tilbake egne aksjer i henhold til Lov 
om allmennaksjeselskaper.  
Fullmakten presiserer at konsernstyret 
står fritt med hensyn til ervervsmåte og 
eventuelt senere salg av aksjene samt at 
fullmakten også skal kunne anvendes for 
kjøp og salg av aksjer i oppkjøpssituasjoner.  

Verdipapirhandellovens § 6-17 annet 
ledd åpner for at generalforsamlingen 
kan gi styret slike fullmakter. I henhold 
til anbefalingens punkt 14 er imidlertid 
styrets utnyttelse av en slik fullmakt 
begrenset. Konsernstyret må vurdere 
bruken av slike fullmakter i den aktuelle 
oppkjøpssituasjonen. Som tidligere nevnt 
har konsernstyret utarbeidet retningslinjer 
for håndtering av eventuelle overtagelses-
tilbud, og temaet rundt bruk av fullmakter i 
oppkjøpssituasjoner er spesielt fremhevet  
som en av konsernstyrets viktigste  
oppgaver dersom det skulle oppstå en  
oppkjøpssituasjon.
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15.
revisor 

valg av revisor
Ekstern revisor velges av generalforsam-
lingen. Revisjonsutvalget fremmer en 
anbefaling til konsernstyret om valg av 
ekstern revisor. Konsernstyrets anbefaling 
legges så frem for generalforsamlingen 
som gjør det endelige valg av konsernets 
ekstern revisor. Som en generell regel 
skal alle selskaper i konsernet bruke det 
samme revisjonsselskapet. Unntak kan 
godkjennes av konsernets direktør for 
økonomi og finans.

Konsernets eksternrevisjonstjenester ble 
høsten 2010 lagt ut på anbud fra og med 
regnskapsåret 2011. Ernst & Young er 
konsernets hovedrevisor. 

Konsernstyrets forhold til 
ekstern revisor
Revisjonsutvalget er ansvarlig for å sikre at 
Schibsted blir underlagt en uavhengig og 
effektiv ekstern revisjon. Revisjonsutvalget 
foretar årlig en evaluering av følgende 
forhold knyttet til ekstern revisor:

• Revisjonsselskapets uavhengighet
• Kvaliteten på revisjonstjenestene
• Estimert honorar

Revisjonsutvalget vil fremme forslag til 
konsernstyret og generalforsamlingen om 
godkjenning av honorar til ekstern revisor. 
For informasjon om honorarer til ekstern 
revisor for regnskapsåret 2011 henvises 
det til note 27 i konsernets årsregnskap.

Ernst & Young er Schibsteds eksterne 
revisor. Ekstern revisor fremlegger årlig en 
plan for gjennomføring av revisjonsarbeidet.  
Denne planen presenteres for revisjons-
utvalget. Selskapets ekstern revisor er til 

stede ved administrasjonens fremleggelse 
av foreløpig konsernregnskap for konsern-
styret, og eventuelt også i forbindelse 
med den endelige resultatfremleggelsen. 
Ekstern revisor har også en årlig gjennom-
gang i revisjonsutvalget av selskapets 
interne kontroll, herunder identifiserte 
svakheter og forslag til forbedringer.  
Ekstern revisor møter fast i revisjons-
utvalget og avholder i tillegg møter med 
konsernstyret uten at administrasjonen er 
til stede.

Ekstern revisor er til stede på selskapets 
generalforsamling og kommenterer  
revisjonsberetningen.

Ekstern revisors uavhengighet
Ekstern revisor må ikke under noen 
omstendighet utføre rådgivende tjenester 
eller andre tjenester hvis dette kan påvirke 
eller reise tvil om revisors uavhengighet. 
Konsernet har utformet retningslinjer når 
det gjelder forholdet til ekstern revisor.

Etter konsernstyrets vurdering influerer  
ikke rådgivningstjenestene utført av 
ekstern revisor i regnskapsåret 2011 på 
revisors uavhengighet, men konsernstyret 
er bevisst problemstillinger knyttet til 
dette. Spørsmålet overvåkes av revisjons-
utvalget. Se note 27 for opplysninger om 
konsernets honorarer knyttet til revisjon og 
rådgiving.
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16.
andre sentrale  
orGaner i Konsernet 

Konserntillitsvalgte
Det er etablert en konserntillitsvalgordning 
i konsernet som skal ivareta de ansattes 
interesse overfor konsernledelsen i saker 
som behandles på konsernnivå og som kan 
ha betydning for de ansatte i konsernet 
som helhet. Det er valgt en konserntillits-
valgt fra Norge og en fra Sverige. Nærmere 
omtale av Konserntillitsvalgtordningen.

Redaktørforum
Konsernets internasjonale redaktørforum 
er nærmere omtalt under samfunnsansvar.
  
Schibsteds konsernråd
Schibsteds konsernråd ble etablert i 2004 
basert på reglene om Etablering av  
Europeisk Samarbeidsutvalg.

Formålet med Konsernrådet er å fremme 
utvikling, motivasjon, medansvar og gjensidig 
tillit mellom ledelsen og de ansatte. 

Konsernrådet skal sikre et aktivt samarbeid 
og være et forum for informasjon, diskusjon  
og dialog i konsernet. Konsernrådet sam-
arbeider tett med de to konserntillitsvalgte.  
Konsernrådet er et supplement til de 
ansattes representasjon i egen bedrift. 
Konsernrådet legger vekt på løpende 
kontakt mellom ansatte på tvers av lande-
grensene. Rådet møtes to ganger i året. 
Møtene går over tre dager med konsern-
sjefen og deler av øvrig konsernledelse til 
stede den andre dagen. 

Konsernrådet består i dag av 34 represen-
tanter fra åtte land, valgt av og blant de 
ansatte. Rådet ledes av Marianne Falk, 
konserntillitsvalgt fra Schibsted Sverige.
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Schibsted Media Group er et børsnotert selskap, og det er et mål for konsernet at aksjer 
i selskapet skal bli oppfattet som et attraktivt investeringsalternativ. Konkurransedyktig 
avkastning skal baseres på en sunn økonomi. Målet er å sikre konkurransedyktig avkastning  
gjennom langsiktig vekst i aksjekurs og utbytte. Selskapets aksjer skal i størst mulig grad 
oppnå en prising som reflekterer den langsiktige inntjeningsevnen i selskapet.

Strategien og visjonen som Schibsteds styre har vedtatt innebærer høy omstillingstakt 
og høy grad av utvikling av konsernets virksomheter. Schibsteds kapitalstruktur må være 
tilstrekkelig robust for at vi skal opprettholde ønsket handlefrihet. Et hovedfundament 
for Schibsted er posisjoner i det skandinaviske mediemarkedet på nett og papir. Deler av 
denne virksomheten er eksponert i annonsemarkeder som er utsatt for konjunkturmessige  
svingninger. Sterke merkenavn og markedsledende posisjoner for våre mediehus er med 
på å sikre stabil og god kontantstrøm. Online rubrikkvirksomhet både i Skandinavia og 
internasjonalt bidrar med sterk og lønnsom vekst.

SCHIBSTEDAKSJEN - NØKKELTALL

 2011 2010 2009 2008 2007
Høyeste aksjekurs (NOK) 182,70 172,80 132,30 189,70 245,50

Laveste aksjekurs (NOK)*) 120,00 119,10 27,66 51,17 177,75

Aksjekurs ved årsslutt (NOK)*) 167,40 172,00 130,10 66,16 187,71

Resultat per aksje 7,00 27,04 4,74 (13,95) 9,52

Resultat per aksje - justert 8,76 9,72 4,42 2,79 8,31

Utbytte per aksje 3,50**) 3,00 1,50 0,00 6,00

Gjennomsnittlig antall 106 020 714 103 337 507 83 256 121 64 969 763 66 718 726
utestående aksjer

Antall utestående 106 941 657 103 773 174 103 303 474 64 589 359 66 014 664
aksjer ved årsslutt

*) Historiske kurser justert for utskillelse av tegningsretter i forbindelse med fortrinnsrettsemisjon i 2009.
**) Styrets forslag.

AKSJONÆR-
inforMasjon
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utbytte oG tilbaKeKjøp 
For å tilpasse kapitalstrukturen er utbytte, kombinert med mulighet for tilbakekjøp av 
aksjer, ansett som egnede virkemidler. Konsernets utbyttepolitikk er å betale ut 25-40 
prosent av konsernets kontantstrøm per aksje. I år med svakere konjunkturer vil utbytte-
nivået opprettholdes så lenge konsernets kapitalstruktur tillater det. Et slikt utbyttenivå vil 
medføre at Schibsteds direkteavkastning er konkurransedyktig både i det norske markedet 
og blant europeiske medieselskaper.

Styret har for generalforsamlingen 11. mai 2012 besluttet å foreslå et utbytte for 2011 på 
NOK 3,50 per aksje. Avhengig av generalforsamlingens beslutning vil utbyttet bli utbetalt 
24. mai 2011 til de som er registrert som aksjonær på generalforsamlingsdatoen.

Generalforsamlingen har gitt Schibsteds styre fullmakt til å kjøpe tilbake inntil 10 prosent 
av aksjene i selskapet. Tilbakekjøp vil gjennomføres i markedet over tid, og må sees i  
sammenheng med Schibsteds utbyttepolitikk, investeringsmuligheter og vårt langsiktige 
perspektiv på konsernets kapitalstruktur. Styret foreslår for generalforsamlingen at full-
makten for kommende periode også kan benyttes i en oppkjøpssituasjon. I løpet av 2011 
ble det kjøpt 1 129 301 egne aksjer til en snittkurs på NOK 145,4382. 

aKsjonærstruKtur 
Blommenholm Industrier, som i sin tur er kontrollert av Stiftelsen Tinius, er Schibsteds 
største aksjonær, noe som gir konsernet langsiktig stabilitet på eiersiden. En konsekvens 
av dette er også at antall utstedte aksjer normalt vil være stabilt over lang tid.  
Det innebærer at inntjening fra driften, kombinert med lån, vil være den viktigste kilden til 
finansiering av vekst i form av oppkjøp eller nye satsingsområder. Dette taler for å sikre 
handlefrihet gjennom en relativt høy egenkapital og lav gjeldsgrad over tid. Økonomisk 
uavhengighet og en god finansiell stilling er samtidig sentralt for å sikre tillit og  
troverdighet i samfunnet for våre ulike medier.

Schibsteds aksjer er fritt omsettelige. Selskapets vedtekter er utformet med tanke på  
konsernets publisistiske ansvar og samfunnsrolle som mediebedrift. Schibsteds uavhengighet 
og integritet er sikret gjennom eier- og stemmerettsbegrensninger i vedtektenes § 6.  
Ingen aksjonær kan eie eller på generalforsamlingen stemme for mer enn 30 % av aksjene. 

Enhver aksjonær som eier 25 % eller mer av aksjene i Schibsted ASA, har rett til å utpeke 
ett styremedlem direkte. Blommenholm Industrier AS, som eier 26,1 % av aksjene, er for 
tiden den eneste aksjonæren med en slik rettighet. De fire stemmeberettigede A-aksjene i 
Blommenholm Industrier AS eies av Stiftelsen Tinius.
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avKastninG
Schibsted-aksjen er notert på Oslo Børs med ticker-kode SCH. I 2011 ga Schibsted-aksjen  
en negativ avkastning til aksjonærene på 11,9 prosent inklusive utbytte på NOK 3,00 per 
aksje. Hovedindeksen på Oslo Børs (OSEBX) hadde til sammenligning en negativ avkastning 
på 12,5 prosent.

aKsjonærer
antall aksjonærer i Schibsted økte i løpet av 2011 fra 4 899 til 5 275. Mange nye aksjonærer 
kom inn som et resultat av fusjonen med Media Norge. 48 prosent av Schibsted-aksjene 
var ved utgangen av 2011 eid av utenlandske aksjonærer. Ett år tidligere var andelen  
46 prosent. I gjennomsnitt ble det daglig omsatt 288 000 Schibsted-aksjer på Oslo Børs i 
2011. Det er 2 prosent færre enn i 2010. Samtidig er det en klar trend at en større andel av 
aksjehandelen både i Schibsted og andre selskaper skjer på alternative markedsplasser til 
Oslo Børs.
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aKSJONæRER 2011 2010
Andel utenlandske aksjonærer: 48 % 46 %

Antall aksjonærer: 5 275 4 899

Antall aksjer: 108 003 615 108 003 615

Antall egne aksjer: 1 061 958 4 230 440

de 20 største aksjonærene per 04.01.2012:

De 20 største aksjonærene per 04.01.2012: antall aksjer andel i %
Blommenholm Industrier AS 28 188 589 26,1

Fidelity Investments 9 852 554 9,1

Folketrygdfondet 9 154 405 8,5

Tweedy Browne 4 611 891 4,3

NWT Media AS 4 545 815 4,2

Taube Hodson Stonex Partners 4 544 329 4,2

Handelsbanken Asset Management 2 865 798 2,7

Nordea Asset Management 1 712 285 1,6

Swedbank Robur 1 520 702 1,4

Rational Asset Management 1 315 217 1,2

People’s Bank of China 1 245 257 1,2

DnB NOR Asset Management 1 132 798 1,1

Amundi Asset Management 1 113 726 1,0

Schibsted ASA 1 061 958 1,0

KLP 1 024 823 1,0

Nordea Fonder (Sweden) 1 023 888 1,0

Franklin Templeton 946 678 0,9

Odin Fund Management 903 540 0,8

Danske Capital 878 288 0,8

Storebrand Investments 874 414 0,8

Sum 20 største aksjonærer 78 516 955 72,7 

For en oversikt over de 20 største aksjonærene pr 31.12.2011 fra den offentlige VPS-listen,  
se årsregnskap for Schibsted ASA, note 12.
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schibsted Media Group er et internasjonalt mediekonsern med 
hovedkontor i oslo. Konsernet driver virksomhet i 27 land. vår 
visjon er ”Shaping the media of tomorrow. Today.” Vi har en sterk 
tro på verdien som vårt innhold og våre tjenester gir til lesere og 
kunder. dette ønsker vi å nå ut med så langt som mulig.

Schibsted har organisert sine virksomheter i to strategiske hovedpilarer. Den ene strategiske 
pilaren er de store mediehusene som Schibsted har etablert i sine kjernemarkeder. Medie-
husene har solide posisjoner og sterke merkevarer i ulike kanaler. Fra å være rene avisredak-
sjoner leverer de redaksjonelle miljøene også innhold til nye digitale kanaler som nett, mobil 
og lesebrett. Gjennom økt utbredelse styrker mediehusene sin posisjon overfor annonsørene. 

Den andre hovedpilaren er nettbaserte markedsplasser og rubrikktjenester. Schibsted har 
markedsledende og lønnsomme virksomheter innenfor en rekke kategorier i Norge, Sverige, 
Spania og Frankrike. Erfaringene fra vellykkede etableringer i kjernemarkedene har gitt grunn-
laget for satsningen på rubrikktjenester på nett i nye markeder. I en rekke nye markeder er 
Schibsted i ferd med å ta ledende og lønnsomme posisjoner innen digitale rubrikktjenester, 
for eksempel i Østerrike og Italia.

Schibsted søker også å utnytte den store trafikken på sine nettsteder til å utvikle nye for-
retningsmuligheter i form av digitale forbrukertjenester. Dette er et område som stadig øker i 
betydning og omsetning. Foreløpig er konseptet etablert i Sverige og Norge, mens andre land 
hvor Schibsted har store trafikkmaskiner vil bli vurdert.

For å utvikle Schibsted i takt med ambisjonene arbeides det systematisk med å utvikle  
organisasjonen, herunder å kartlegge og videreutvikle kompetanse i alle selskaper.  
Lederutvikling, kontinuerlig forbedring, salg og markedsinnsikt er sentrale elementer i  
konsernets kompetanseutvikling.

ÅrsberetninG 
2011
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Schibsted Media Group leverer et godt resultat for 2011. 

Økt investeringstakt i 2011 knyttet til utrulling av online rubrikk i nye markeder belaster 
resultatet. Alle utgifter til lansering av nye nettsteder utgiftsføres.

Utviklingen innen rubrikktjenester på nett har i 2011 vært god i mange land og  
Schibsted fokuserer på å skape ytterligere vekst. Fremtidig vekst vil komme både  
gjennom utvikling av nye inntektsstrømmer for etablerte virksomheter og ved å rulle ut 
etablerte konsepter i nye markeder. 

Utviklingen i annonsemarkedene i Skandinavia viste positiv utvikling i første halvdel av 
2011 og deretter en noe svakere utvikling i andre halvdel av 2011. Annonseinntektene på 
nett har gjennom året vært gode. For papir er det en svakere utvikling. 

Nye sparetiltak er iverksatt for å redusere kostnadsbasen i virksomhetsområdet  
Mediehus Skandinavia

I mai 2011 ble fusjonen mellom Schibsted ASA og Media Norge AS gjennomført.

Overgang til digitale media medfører et betydelig opplagsfall for konsernets løssalgs-
aviser, og det arbeides kontinuerlig med produktutvikling og nye inntektsstrømmer  
samtidig med et sterkt kostnadsfokus.

2011 har vært preget av økt bruk og stor utbredelse av smarttelefoner og lesebrett.  
Nettavisene har hatt en formidabel trafikkvekst på sine mobile tjenester og flere av kon-
sernets aviser er lansert for iPad. Utvikling av modeller for brukerbetaling for  
redaksjonelle produkter distribuert digitalt har høy prioritet i konsernet. 

Styrets forslag til utbytte for regnskapsåret 2011 er NOK 3,50 (3,00) per aksje.

hendelser oG 
hovedpunKter 
for 2011
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schibsted rapporterer sitt konsernregnskap i samsvar med  
international financial reporting standards (ifrs) godkjent  
av eu. 

ScHIBSTED MEDIa GROUp (MNOK) 2011 2010
Driftsinntekter 14 378 13 768

driftskostnader (12 232) (11 605)

Brutto driftsresultat (EBITDA) før andel resultat  2 146 2 163
fra tilknyttede selskaper

andel resultat fra tilknyttede selskaper 39 36

Brutto driftsresultat (EBITDA) 2 185 2 199

avskrivinger og amortiseringer (505) (588)

nedskrivinger (191) (110)

andre inntekter og kostnader (50) 1 909

Driftsresultat 1 439 3 410

Driftsinntekter og driftsmargin (EBITDa) fra 2005 til 2011:

Rapporterte driftsinntekter for konsernet har økt med 4 prosent fra 2010 til 2011. Under-
liggende vekst (justert for kjøp og salg av virksomhet og valutasvingninger) er 6 prosent. 
Økningen i inntektene kommer fra god vekst innenfor konsernets rubrikktjenester på nett 
og bedre annonsemarkeder for digitale medier innenfor Mediehusene.

analyse av 
ÅrsreGnsKapet 
2011
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Virksomhetsområdet Online rubrikk har en underliggende vekst i driftsinntektene fra 2010 til 
2011 på 21 prosent. Veksten er drevet av FINN, Blocket, Leboncoin og Anuntis. De etablerte 
virksomhetene innen Schibsted Classified Media har en underliggende vekst fra 2010 til 
2011 på 25 prosent.

Underliggende vekst for annonseinntekter var 9 prosent. Annonseinntekter fra print faller 
underliggende med 2 prosent. Digitale nettannonser har en underliggende vekst fra 2010 
til 2011 på 18 prosent. Endrede lesevaner og økt overgang til digitale media medfører et 
betydelig opplagsfall for løssalgsavisene VG og Aftonbladet. Totale løssalgsinntekter 
faller underliggende med 7 prosent, mens totale abonnementsinntekter har en bedre 
utvikling og øker underliggende med 4 prosent.

Konsernets totale driftskostnader viser en underliggende økning på 7 prosent. Schibsted 
investerer betydelige beløp gjennom lansering av rubrikktjenester på nett i nye markeder 
basert på Blocket teknologi, og utrullingstakten er økt i 2011. Prosjektene preges av kort 
utviklingsfase og aktiv markedsføring, for å bygge markedsposisjoner og fremtidig vekst.  
I 2011 ble konsernregnskapet belastet med negativt driftsresultat (EBITDA) fra porteføljen 
av rubrikknettsteder i investeringsfase med NOK 412 mill. (225 mill.). Korrigert for  
kostnadene ved denne utrullingen er underliggende kostnadsvekst på under 5 prosent.

Antall årsverk som knytter seg til de digitale virksomhetene er 33 prosent av totale  
årsverk. For printvirksomheten utgjør antall årsverk 62 prosent av totale årsverk.

Avskrivning og amortisering i konsernet reduseres som følge av nedskalering av virksomhet 
og nedskrivning av anleggsmidler og immaterielle eiendeler.

Andre inntekter og kostnader i 2011 på NOK 50 mill. (1,9 mrd) består i hovedsak av NOK 
202 mill. i restruktureringskostnader som følge av iverksettelse av tiltak for å redusere 
kostnadsbasen i segmentet Mediehus Skandinavia. Kostnadene er i hovedsak knyttet til 
nedbemanning i Media Norge, VG og Schibsted Sverige. 

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

I forbindelse med pågående nedskalering 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. Restruktureringskostnader knyttet til ned-
skaleringen utgjør NOK 28 mill.

I tillegg inngår en positiv effekt fra inntektsført avsetning knyttet til endelig avklart 
rettstvist i Sverige.
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hendelser etter Årsslutt 
12. januar 2012 offentliggjorde Schibsted Media Group et tilbud til aksjonærene i Aspiro 
AB om kontant kjøp av alle aksjer i Aspiro 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 har igjennom aksjekjøpene oppnådd kontroll over Aspiro AB, og Aspiro AB vil 
således bli konsolidert som datterselskap fra overtagelsestidspunktet. 

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.

balansen
Konsernet har ved utgangen av 2011 balanseført totale eiendeler til NOK 16,3 mrd.  
(16,5 mrd.). Langsiktige eiendeler utgjør den største posten på NOK 12,5 mrd. (12,8 mrd.).  
Konsernets balanseførte verdi av goodwill og andre immaterielle eiendeler er NOK 9,6 
mrd. (9,7 mrd.). 

Balanseført verdi av goodwill og immaterielle eiendeler som ikke avskrives er verdivurdert 
per 31.12.2011. Goodwill er i 2011 nedskrevet med NOK 121 mill. (77 mill.) og immaterielle 
eiendeler med NOK 64 mill. (15 mill).

Selskapets beholdning av egne aksjer, kjøpt i henhold til gjeldende fullmakt fra selskapets 
generalforsamling til å øke antall egne aksjer til 10 800 361 i løpet av en periode på 12 
måneder, er redusert fra 4 230 440 aksjer til 1061 958 aksjer i løpet av 2011. Netto kjøp 
av egne aksjer utgjør i 2011 NOK 159 mill (1 092 693 aksjer). I tillegg er 4 261 175 egne 
aksjer benyttet som delbetaling ved økt eierinteresse i Media Norge og som betaling i 
prestasjonsbasert aksjekjøpsprogram for ledere. Samlet verdi av egne aksjer benyttet for 
disse formål er NOK 693 mill.

liKviditet
Schibsteds netto rentebærende gjeld var NOK 1,7 mrd. per 31.12.11, og er marginalt 
lavere enn ved utgangen av året før.
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Schibsted refinansierte sine lånefasiliteter og utstedte obligasjonslån i 2010, mens det i 
begynnelsen av 2011 ble tatt opp lån i Eksportfinans. Schibsted har ved utgangen av 2011 
en diversifisert låneportefølje med hensyn til både långivere og løpetid. Hoveddelen av 
konsernets lån og lånerammer er langsiktige og forfaller i 2013 og 2015.

Schibsteds lånefasiliteter og banklån har finansielle betingelser knyttet opp mot nøkkel-
tallet netto rentebærende gjeld i forhold til brutto driftsresultat (EBITDA). Nøkkeltallet var 
0,75 ved utgangen av 2011 og er godt innenfor selskapets finansielle lånebetingelser.

Konsernets likviditetsreserve, bestående av langsiktige ubenyttede lånerammer og 
beholdning av kontanter utgjorde NOK 4 mrd. ved årets utgang. Dette gir en likviditets-
reserve på 28 prosent av årlig omsetning.

KontantstrøM 
Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter i 2011 var NOK 1 616 mill. mot NOK 1 941 mill i 
2010. Høyere betalte skatter og endring i arbeidskapital er hovedforklaringen til reduksjonen.

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var NOK -330 mill. (NOK -724 mill.).  
Konsernet har investert NOK 354 mill. (NOK 427 mill.) i varige driftsmidler og immaterielle 
eiendeler. 

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter var i 2011 negativ med NOK 1 158 mill. 
(NOK -1 819 mill.). Utbetaling ved økning i eierinteresse i datterselskap utgjør NOK 596 mill. 
hvorav økningen av eierandelen i Media Norge utgjør NOK 561 mill.

Negativ kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter i 2010 skyldtes nedbetaling av rente-
bærende gjeld (NOK 1 279 mill), betaling av utbytte og betalinger knyttet til økning av 
eierandel i datterselskaper.

lønnsoMhetsproGraM 
på slutten av 2011 satte Schibsted Media Group i verk tiltak for å redusere kostnads-
basen i virksomhetsområdet Mediehus Skandinavia med NOK 190-210 mill. Deler av 
effekten kommer som følge av at antall årsverk vil bli redusert med 160-200. Tiltakene 
vil bli implementert i perioden 2012-2014, med hovedvekt i 2012. Som følge av iverksatte 
tiltak for å redusere kostnadsbasen er NOK 202 mill. i restruktureringskostnader innregnet 
i resultatet i 2011. 
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Tiltakene retter seg mot virksomheten i Media Norge og VG i Norge, samt Schibsteds 
virksomheter i Sverige, hovedsakelig Aftonbladet.

Schibsted Media Group jobber kontinuerlig med forbedringer i prosesser for å være  
kostnadseffektive.

FORSKNINGS – OG UTVIKLINGSAKTIVITETER 
alle selskap i konsernet arbeider kontinuerlig med å videreutvikle eksisterende produkter 
og utvikle produkter som skal gi nye inntektsstrømmer. 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.

Schibsted Media Group legger ned betydelige ressurser i utvikling av produkter til nye 
plattformer og markeder.

analyse av MarKedsrisiKo
Schibsteds annonseinntekter er i en viss utstrekning påvirket av utviklingen i realøkonomiske  
størrelser som BNP-vekst og arbeidsledighet. Annonseinntektene i 2011 utgjorde 59 prosent 
(56 %) av totale inntekter. Annonseinntekter fra stillingsmarkedene, og til dels eiendom, er 
de segmentene som er mest utsatt for konjunkturelle svingninger. Spesielt papiravisene i 
Media Norge, InfoJobs.net, Anuntis og deler av Finn.no har annonseinntekter innenfor disse 
segmentene. Totale annonseinntekter fra stillings- og eiendomssegmentet utgjorde i 2011  
11 prosent av konsernets totale inntekter. Fremtidig vekst forventes i stor grad å komme 
fra konsumentorienterte rubrikktjenester som Blocket og Leboncoin. Disse inntektene 
vurderes å være lite sykliske.

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 til balanseførte pengeposter og omregning av 
eierandeler i utenlandske enheter. Konsernet benytter lån i utenlandsk valuta, termin-
kontrakter og en rente- og valutaswap for å redusere valutarisikoen. Beholdningen av lån 
i utenlandsk valuta og terminkontrakter styres aktivt i tråd med konsernets strategi for å 
redusere valutarisiko. 

Valutakurssvingninger vil kunne påvirke netto rentebærende gjeld i forhold til brutto drifts-
resultat (EBITDA). En generell svekkelse av NOK på 10 prosent vil øke netto rentebærende 
gjeld med ca. NOK 118 mill. per 31.12.11 og svekke nøkkeltallet netto rentebærende gjeld i 
forhold til EBITDA med ca. 0,05.
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Av konsernets gjeld per 31.12.2011 er tilnærmet 100 prosent til flytende rente. Konsernets 
gjeld påvirkes av endringer i rentemarkedet: For hvert prosentpoengs endring i den  
flytende renten, endres Schibsteds rentekostnader med ca. NOK 24 mill.

Schibsted forbruker avispapir og er derfor eksponert mot prisendringer i papirmarkedet.  
En endring i prisen på 1 prosentpoeng gir et utslag i råvarekostnaden på ca. NOK 8 mill. 
per år. Avispapirprisene for Norge, Sverige, Baltikum og Spania forhandles årlig med  
leverandørene og er fastsatt for 2012. 

Konsernet har ved utgangen av 2011 begrenset eksponering i aksjemarkedet og derfor 
mindre tapsrisiko. 

Det er lav 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. 

Kulturdepartementet oppnevnte i 2009 Mediestøtteutvalget med mandat til å foreta en 
helhetlig vurdering av bruk av økonomiske virkemidler på medieområdet, herunder de 
direkte pressestøtteordningene og fritaket fra merverdiavgiften. Utvalget avga sin innstilling  
i desember 2010. Utvalget var splittet i spørsmålet om videreføring av nullsats på merverdi- 
avgift for papiraviser. Flertallet mente at nullsats for papiraviser skal videreføres,  
kombinert med lav merverdiavgift (8 %) på digitale tjenester, mens et knapt mindretall  
foreslo at det skal innføres lav sats (8 %) for alle typer media. Innstillingen var ute til 
høring i første halvår 2011. Siden har saken vært flittig debattert i det norske mediemiljøet 
og i det kulturpolitiske miljøet. Departementet er imidlertid ennå ikke ferdig med sin  
behandling, og det er foreløpig ikke klart når et forslag vil bli fremmet for Stortinget.

16. mai 2011 nedsatte Regjeringen en ekspertgruppe som skal gjennomgå reglene for eier-
skap i medier. De store endringene på mediefeltet, særlig innen teknologi og eierstruktur, 
har gjort at tiden er moden for en full gjennomgang av medieeierskapsreglene.

Schibsted har levert høringsinnspill til ekspertutvalget, og også deltatt i en muntlig høring. 
Konsernet har deltatt aktivt i det offentlige ordskifte i saken. Schibsted fortsetter å følge 
den videre prosessen og debatten om medieeierskap.
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online rubriKK

ONLINE RUBRIKK (MNOK) 2011 2010
Driftsinntekter 3 495 2 938

Brutto driftsresultat (EBITDA) 1 077 972

Schibsted har sterke og lønnsomme markedsposisjoner innenfor Online rubrikk både i 
Norge, Sverige, Frankrike og Spania. I tillegg omfatter virksomhetsområdet en portefølje 
av rubrikknettsteder i investeringsfase i en rekke ulike markeder.

Hovedtrekk i 2011: 
• I 2011 har det vært en sterk utvikling for Online rubrikk.
• Virksomhetsområdet viser en underliggende vekst i driftsinntekter (korrigert for valuta-

svingninger, nedleggelse av trykte publikasjoner samt kjøpt og solgt virksomhet) på 21 prosent. 
• Online rubrikk, unntatt virksomhet i investeringsfase, hadde en EBITDA margin på 46 

prosent (45 %), mens investering i utrulling i nye markeder påvirker marginen negativt.

finn.no

Finn.no er det klart ledende nettstedet for rubrikkannonser på nett i Norge. Selskapet er 
markedsleder både innenfor bil, eiendom, stilling ledig og «torget-annonser».

FINN.NO (MNOK) 2011 2010
Driftsinntekter 1 135 948

Brutto driftsresultat (EBITDA) før andel resultat  536 429
fra tilknyttede selskaper

Unike brukere/uke Finn.no (mill.) 2,6 2,3

Hovedtrekk i 2011: 
• 2011 har vært et bra år for alle Finn.no-markeder og selskapet har hatt en sterk topplinje- 

vekst på underliggende 23 prosent og leverer i 2011 et rekordresultat. 
• Eiendomssegmentet vokste i 2011 underliggende med 4 prosent, Bil vokste 21 prosent, 

Stilling økte med 36 prosent, Torget vokste 24 prosent og Reise vokste 27 prosent. 
Veksten kommer som en kombinasjon av pris og volum. 

• Driftskostnadene øker fra 2010 til 2011 med 15 prosent. Kostnadsveksten skyldes høyere 
aktivitetsnivå i 2011 og økte kostnader som følge av topplinjevekst. 

• Finn.no er fortsatt største nettsted i Norge målt i antall sidevisninger.
• Antall innlagte annonser på Finn.no i 2011 viser en vekst på 16 prosent fra 2010 og er det 

høyeste antall noensinne. 

VIRKSOMHETS-
analyse
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hitta.se

Hitta.se er en rendyrket online katalogtjeneste, og er den største online-katalogen i  
Sverige målt i trafikk.

HITTa.SE (MSEK) 2011 2010
Driftsinntekter 343 342

Brutto driftsresultat (EBITDA) før andel resultat  97 104
fra tilknyttede selskaper

Unike brukere/uke Hitta.se (mill.) 3,5 3,4

Hovedtrekk i 2011: 
• Hitta.se har hatt en flat utvikling i inntektene i 2011. 
• Hitta.se har i 2011 opprettholdt posisjonen som klar markedsleder innenfor online- 

kataloger i Sverige målt i trafikk.

schibsted classified Media 

I Schibsted Classified Media (SCM) er alle konsernets online rubrikkvirksomheter utenfor 
Norge samlet under én ledelse. Schibsted er ett av verdens ledende konsern på online 
rubrikk-annonser og det er satt trafikkrekorder i flere markeder i 2011. SCM har etablerte 
nummer én-posisjoner med god vekst og høy lønnsomhet i Sverige, Spania og Frankrike.  
I tillegg har selskapet etablert ny virksomhet i en rekke land. SCM kjøpte i 2011 Done Deal 
og Tocmai med nummer én-posisjon i henholdsvis Irland og Romania. Det har også vært 
økt fokus på vertikalene med lansering av egne jobb- og eiendomsvertikaler i Blocket.se.

Nysatsinger i SCM rapporteres som virksomhet i investeringsfase inntil de har rapportert 
positivt driftsresultat (EBITDA) i minst fire kvartaler på rad. I 2012 vil Subito og Willhaben bli 
løftet opp i gruppen Etablerte virksomheter. SCM har i 2011 forsterket sin vekst i nye  
markeder. Blocket-konseptet er lansert i flere nye land, herunder Brasil.

Hovedtrekk i 2011: 
• SCM økte inntektene underliggende med 23 prosent sammenlignet med 2010.
• SCM satser på videre ekspansjon og har som følge av dette hatt en betydelig økning i 

investeringer i ny virksomhet (investeringsfase) i 2011. Totalt utgjør dette NOK -412 mill. 
i redusert EBITDA (-225 mill.)
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ScHIBSTED cLaSSIFIED MEDIa (MEUR) 2011 2010
Driftsinntekter  

sverige 76,4 65.2

internasjonal 163,1 128,3

investeringsfase 22,4 15,3

print 4,7 5,8

hovedkontor og elimineringer (2,5) (0,9)

Sum driftsinntekter 264,1 213,7

Brutto driftsresultat (EBITDA)  

sverige 43,6 39,9

internasjonal 75,1 51,7

investeringsfase (52,9) (28,1)

print 0,9 0,7

hovedkontor og elimineringer (7,9) (6,5)

Sum brutto driftsresultat (EBITDA) 58,8 57,7

ETaBLERT FaSE
Sverige:
• Driftsinntektene i Blocket/Bytbil viser en underliggende vekst i 2011 på 15 prosent i lokal valuta.
• Veksten er drevet av volum, utvikling av nye inntektskilder og god utvikling for merke-

vareannonser.
• Driftsresultatet økte underliggende med 12 prosent fra 2010 til 2011 i lokal valuta. 
• Blocket har hatt en god trafikkvekst i 2011, og ikke minst mobil har bidratt sterkt.
• Blocket Jobb ble lansert i august og Blocket Eiendom ble lansert i september, og begge 

har utviklet seg positivt. 
Internasjonal:
• Driftsinntektene øker underliggende med 28 prosent, hvor både Segundamano.es  

(Anuntis) og Leboncoin.fr viser god inntektsvekst i 2011. 
• Kraftig vekst både i trafikk og inntekter for Leboncoin samt bedrede marginer. 
• Arbeidsledigheten i Spania er fortsatt høy, men InfoJobs.net har likevel klart å oppnå 

inntekter i 2011 på nivå med 2010 og befester sin posisjon som markedsleder.

INvESTERINGSFaSE
• SCM har en klar målsetting om å bygge et fundament for fremtidig vekst ved å etablere 

seg i nye markeder. Dette skjer ved etablering av virksomheter som i hovedsak er basert 
på det svenske suksesskonseptet Blocket.se. Erfaringene fra vellykkede etableringer i kjerne- 
markedene har gitt grunnlaget for satsingen på rubrikktjenester på nett i nye markeder.  

• SCM’s virksomheter i investeringsfasen omfatter aktiviteter i til sammen 27 land.  
Nettkonseptet er lansert i 13 av disse landene uten lokal organisasjon.

• Investeringene er økt gjennom 2011, både gjennom etablering i nye markeder og som 
følge av økt markedsføring i etablerte markeder.  
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Mediehus sKandinavia

MEDIEHUS SKaNDINavIa (MNOK) 2011 2010
Driftsinntekter 9 991 9 771

Brutto driftsresultat (EBITDA) 1 275 1 324

Hovedtrekk i 2011: 
• Underliggende vekst i driftsinntekter i 2011 var i underkant av 2 prosent. 
• Totalt sett var det nedgang i opplagsinntekter. Abonnementsinntektene økte under-

liggende med 4 prosent, men løssalgsinntektene falt underliggende med 7 prosent. 
• Annonseinntektene på digital økte med 18 prosent, mens annonseinntektene på papir falt 

underliggende med 2 prosent.

Media norGe Mediehus

Media Norge eier ledende abonnementsbaserte aviser i fire av de største byene i Norge; Oslo, Bergen, 
Stavanger og Kristiansand. Hver av avisene har også nettutgaver som er ledende i sine markeder.

MEDIa NORGE eks. Finn.no (MNOK) 2011 2010
Driftsinntekter  

annonseinntekter 2 350 2 319

opplagsinntekter 1 368 1 331

andre driftsinntekter 897 822

Sum driftsinntekter 4 615 4 472

Brutto driftsresultat (EBITDA) før andel resultat  620 586
fra tilknyttede selskaper

opplag ukedager (eks.) *) 415 148 423 792

annonsevolum (spaltemeter) *) 132 762 132 741

*) Sum Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen.

Hovedtrekk i 2011: 
• Alle de fire mediehusene hadde i 2011 underliggende fremgang i sammenlignbart 

(trykkeriene trukket ut) driftsresultatet som følge av bedre annonseutvikling og god 
kostnadskontroll. Fædrelandsvennens driftsresultat er preget av prosjektkostnader som 
gir et noe lavere driftsresultat enn i 2010.

• Bedring i annonsemarkedene gir en vekst i inntektene på 1 prosent for 2011. Det er en 
relativt svak utvikling på annonseinntekter print etter at markedet flatet ut i andre halvår 
2011, mens det på digital annonsering har utviklet seg godt. Det er spesielt nettannonser 
og helgemagasin som viser god annonsevekst i forhold til 2010. 

• Opplagsvolumet har vært svakt fallende i 2011, -2 prosent på hverdagsopplaget.  
Opplagsinntektene økte med 3 prosent som følge av prisøkninger.

• Media Norge ble i 2011 et 100 prosent eid selskap av Schibsted ASA.
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verdens GanG

Verdens Gang (VG) gir ut Norges klart ledende løssalgsavis. Nettutgaven VG.no er den 
største nettavisen i Norge og blant de aller største nettstedene uansett kategori.

vERDENS GaNG (MNOK) 2011 2010
Driftsinntekter  

papiravis 1 498 1 580

online 365 328

andre driftsinntekter 43 1

Sum driftsinntekter 1 906 1 909

Brutto driftsresultat (EBITDA) før andel resultat  310 338
fra tilknyttede selskaper

herav papiravis 221 271

herav online 81 57

Opplag ukedager (eks.) 211 588 233 295

Annonsevolum (spaltemeter) 11 529 12 010

Unike brukere VG.no (mill. per dag) 1,2 1,1

Hovedtrekk i 2011: 
• Annonseomsetningen for VG Papir falt 11 prosent fra 2010 til 2011. VG Nett  

(inklusiv Mobil, eksklusiv Nettby) har hatt en god utvikling og økte 20 prosent. 
• Opplagsinntektene falt i 2011 med 2 prosent sammenlignet med 2010.  

Hverdagsopplaget falt med 10 prosent og søndagsopplaget med 4 prosent.  
Løssalgsprisen på fredagsutgaven ble hevet fra 15 til 17 kroner fra og med 1. januar 2011 
og deretter til 20 kroner fra 7. oktober 2011.

• Totale driftskostnader i papiravisen ble redusert med 10 prosent som følge av god  
kostnadskontroll og lavere opplagsvolum.

• VG Nett har hatt et godt år med økte driftsinntekter og god kostnadskontroll, noe som 
har gitt et bra resultat.

• Posisjonen som Norges klart største nettsted, målt i trafikk, er opprettholdt gjennom året.
• VG Mobil har gjennom året hatt sterk trafikkvekst og nye trafikkrekorder.  
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schibsted sveriGe

Schibsted Sverige består av tre sentrale virksomhetsområder: Aftonbladet (papirbasert 
løssalgsavis- og nettavis), Svenska Dagbladet (papirbasert morgenavis og nettavis) samt 
Schibsted Tillväxtmedier (internettbaserte vekstselskaper). Hitta.se er eiermessig en del av 
Schibsted Tillväxtmedier, men rapporteres som en del av virksomhetsområdet Online rubrikk.

aftonbladet

Aftonbladet er et avishus med nummer én-posisjoner både på papir og nett. Aftonbladets 
løssalgsavis er Sveriges største avis, mens Aftonbladet.se er klart ledende innenfor 
nettnyheter.

aFTONBLaDET (MSEK) 2011 2010
Driftsinntekter 2 239 2 443

herav papiravis 1 776 1 990

herav aftonbladet nya medier 463 453

Brutto driftsresultat (EBITDA) før andel resultat  310 333
fra tilknyttede selskaper

herav papiravis 199 221

herav aftonbladet nya medier 111 112

Annonsevolum (spaltemeter) 18 328 19 713

Unike brukere/uke Aftonbladet.se (mill.) 5,5 5,1

Hovedtrekk i 2011: 
• Annonseinntektene i Aftonbladet papiravis falt med 6 prosent sammenlignet med 2010
• Opplagsinntektene falt 11 prosent som følge av lavere betalt opplag og lavere volum av 

tilleggsprodukter. Økt løssalgspris mandag til lørdag fra SEK 11 til 12 fra 16. mai 2010 
bidro positivt. 

• Totale driftskostnader i papiravisen ble redusert med 11 prosent, i hovedsak som følge av 
god kostnadskontroll og lavere opplagsvolum. 

• Inntektene i Aftonbladet Nya Medier økte med 2 prosent i 2011. 
• Det har vært sterk trafikkutvikling på nett gjennom 2011, og posisjonen som Sveriges 

klart ledende nyhetsnettsted befestes.
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svensKa daGbladet 

Svenska Dagbladet (SvD) er den tredje største abonnementsbaserte avisen i Sverige, og 
har en spesielt sterk posisjon i Stockholmsregionen.

SvENSKa DaGBLaDET (MSEK) 2011 2010
Driftsinntekter 1 148 1 144

Brutto driftsresultat (EBITDA) før andel resultat  87 105
fra tilknyttede selskaper

Opplag ukedager (eks.) 185 600 192 000

Annonsevolum (spaltemeter) 24 796 26 464

Unike brukere/uke SvD.se (mill.) 1,1 0,9

Hovedtrekk i 2011: 
• Svenska Dagbladets opplagsvolum falt 3 prosent fra 2010 til 2011. Opplagsinntekter 

økte med 2 prosent som følge av prisøkninger.
• Annonseinntektene for papiravisen falt med 1 prosent i 2011. 
• Selskapet har god kostnadskontroll

schibsted tillvÄXtMedier

Schibsted Tillväxtmedier består av en portefølje med nettbaserte vekstselskaper. Vekst-
selskapene i porteføljen nyter godt av sterke trafikkposisjoner og merkenavn for etablerte 
virksomheter i Sverige.

TILLväxTMEDIER ex Hitta (MSEK) 2011 2010
Driftsinntekter 635 451

Brutto driftsresultat (EBITDA) før andel resultat  38 16
fra tilknyttede selskaper

Hovedtrekk i 2011: 
• Det har i 2011 vært en sterk utvikling for blant annet Lendo, som opererer innenfor 

personlig økonomi, prissammenligningstjenesten Prisjakt.se, tv-guiden TV.nu og online-
kupongselskapet Letsdeal.se. 

• Det har vært god vekst og resultatforbedring for de fleste virksomheter i porteføljen, som 
i sum bidrar positivt til driftsresultatet.
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Mediehus internasjonal

MEDIEHUS INTERNaSJONaL (MNOK) 2011 2010
Driftsinntekter 1 004 1 009

Brutto driftsresultat (EBITDA) 38 60

Mediehus Internasjonal består av konsernets gratisaviser 20 Minutter i Spania og Frankrike 
samt mediehusvirksomhet i Baltikum.

Hovedtrekk i 2011: 
• Virksomhetsområdet har hatt en underliggende vekst i driftsinntektene på to prosent. 
• Rapportert nedgang på en prosent, først og fremst påvirket av valutaendringer. 
• Driftsresultatet er forverret som følge av den vanskelige makroøkonomiske situasjonen i 

Spania, og gir dermed svak EBITDA for 20 Minutos Spania. Skjerpet konkurranse i  
Frankrike har medført høyere opplag og en nedgang i EBITDA for 20 Minutes Frankrike.

20 Minutter

20 Minutter er Schibsteds konsept for gratisaviser. Både i Frankrike og i Spania er  
20 Minutter den mest leste nyhetsavisen.

20 MINUTTER (MEUR) 2011 2010
Driftsinntekter 52,6 52,2

Brutto driftsresultat (EBITDA) før andel resultat  (2,4) 2,2
fra tilknyttede selskaper

Hovedtrekk i 2011: 
• Annonseutvikling for 20 Minutes Frankrike har vært god med 16 prosent vekst i 2011. 
• Nettaktivitetene har første år med positiv EBITDA og en EBITDA-margin på 25 prosent.
• Papiravisen har også positiv EBITDA, men er preget av økt opplag. 
• Det er sterk konkurranse i det franske markedet. 20 Minutes har lansert avisen i 20 nye 

byer i 2011. Det er lansert en nasjonal og fire regionale utgaver.
• Annonseinntektene for 20 Minutos Spania har falt med 15 prosent fra 2010 til 2011.  

Den makroøkonomiske situasjonen er svært vanskelig og arbeidsledigheten nærmer seg 
23 prosent. 
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eesti Meedia Group

Eesti Meedia Group (Baltikum) er eierselskapet for Schibsteds virksomheter i Baltikum. 
Eesti Meedia er det ledende mediehuset i Estland, med nummer én-posisjoner for aviser, 
magasiner og tv, og har også gode posisjoner i Litauen og Latvia.

BaLTIKUM (MEUR) 2011 2010
Driftsinntekter 75,6 72,2

Brutto driftsresultat (EBITDA) før andel resultat  7,5 6,2
fra tilknyttede selskaper

Hovedtrekk i 2011: 
• Markedet i Baltikum har vist bedring i 2011, men usikkerheten i Europa har bidratt til at 

veksttakten har vært, og fortsatt er, beskjeden. 
• Selskapene har god kostnadskontroll. 
• Til tross for en vanskelig markedssituasjon i 2011, økte Eesti Media Group driftsmarginen 

og markedsandeler sammenlignet med året før.
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freMtidsutsiKter

Situasjonen i verdensøkonomien gjør at det fortsatt er betydelig usikkerhet rundt hvordan 
annonsemarkedene samlet sett vil utvikle seg fremover. Tradisjonelle annonsemarkeder 
vil sannsynligvis bli påvirket dersom en ustabil finansiell situasjon vedvarer. Utviklingen 
varierer fra kategori til kategori.

Online-annonsering vil trolig øke sine andeler av det samlede annonsemarkedet. Schibsteds 
virksomheter er godt posisjonert til å nyte godt av dette. Online rubrikk forventes å ha god 
vekst. Denne type virksomhet er mindre konjunkturavhengig enn tradisjonelle annonse-
baserte inntektsmodeller.

Fortsatt negativ opplagsutvikling for løssalgsaviser vurderes sannsynlig som følge av  
migrasjonen til digitale plattformer. For abonnementsaviser forventes en svakt fallende 
opplagsutvikling. Det jobbes med produktutvikling og kostnadseffektivisering for å mot-
virke trenden. Økte abonnements- og løssalgspriser vil bidra positivt for Schibsted i 2012.
Det er ventet god trafikkvekst for online rubrikkvirksomheter i en rekke markeder, og 
virksomhetsområdet vil ut fra dette fortsette en utvikling preget av god vekst og høye 
marginer. 

Konsernet fortsetter målrettede investeringer i vekstposisjoner på nett. Det har vært gode 
resultater fra utrulling av Blocket-konseptet i nye markeder. Vekstinitiativene i Italia  
(Subito.it) og Østerrike (Willhaben.at) vil bidra positivt til konsernets lønnsomhet i 2012.

Utrulling av online rubrikk i nye markeder vil etter planen fortsette på et høyt nivå i 2012. 
Samlet investering i 2012, som belaster EBITDA, kan bli på samme nivå som i 2011 eller 
noe høyere.

Arbeidet med å styrke og videreutvikle nummer én-posisjoner for papir- og nettaviser 
samt nettbaserte tjenester videreføres. Arbeidet med å utvikle produkter og systemer for 
brukerbetaling for nettaviser fortsetter. Satsing på forbrukerorienterte tjenester på nett vil 
fortsette, og samspillet mellom online rubrikk og mediehusene som ledd i vekststrategien 
blir styrket. Det forventes fortsatt sterk vekst på mobil.

Schibsted fortsetter arbeidet med kostnadsfokus og lønnsomhetsforbedrende tiltak.  
Kontinuerlig forbedringsprosjekter gjennomføres i en rekke virksomheter for å øke effektiv-
iteten. Kostnadsreduksjoner med effekt på NOK 190-210 mill. er vedtatt for avisvirksom- 
heten i Skandinavia. Virkningen kommer gradvis i perioden 2012-2014, med hovedvekt i 
2012. 
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Schibsted Norge vil bli etablert og vil omfatte VG, Schibsted Forlag og virksomhetene som 
i dag utgjør Media Norge. Målet er å samle kraften til å videreutvikle nye digitale medier, 
styrke posisjonen i annonsemarkedet ytterligere samt sørge for mer effektiv drift og en 
enklere organisasjon.

fortsatt drift

I samsvar med regnskapsloven § 3-3a bekrefter styret at forutsetningen om fortsatt drift 
er til stede. Årsregnskapet for 2011 er utarbeidet under denne forutsetningen. Til grunn 
for antagelsen ligger konsernets langsiktige strategi og prognoser. Konsernet har en god 
økonomisk og finansiell stilling.

redeGjørelse oM foretaKsstyrinG

I samsvar med regnskapsloven § 3-3b er en redegjørelse om foretaksstyring utarbeidet.
Redegjørelsen er inntatt i eget dokument i årsrapporten.
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opplysninGer 
oM Miljø

arbeidsMiljø

Schibsted skal være et ledende konsern i Europa når det gjelder å utvikle talenter, ledere 
og ansatte. Arbeidet med å tiltrekke seg talenter, utvikle gode ledere og skape kompetente 
organisasjoner prioriteres av toppledelsen i konsernet og i datterselskapene. 

Konkurransemessige betingelser, og et stimulerende arbeidsmiljø med gode muligheter 
for personlig og faglig utvikling, er en del av prioriteringen. 

Antall ansatte i Schibsted var ved årsskiftet cirka 7 400 (7 200) og cirka 4 200 (4 000) 
hadde sitt virke utenfor Norge. Sykefraværet i konsernet var 4 prosent av den totale 
arbeidstid (4 %).

Blant konsernets selskaper er det særlig virksomheten ved trykkeribedriftene som kan 
ha en viss skaderisiko. Schibsted eide ved årsskiftet fem avistrykkerier: Media Norges 
trykkerier i Oslo, Bergen, Stavanger og Kristiansand og i tillegg Kroonpress i Tartu, Estland. 
Det er i 2011 registrert 4 (0) skader som har medført fravær. Utover det har det vært 4 
(16) lettere personskader, som klem- og sårskader.

Terroraksjonen i Oslo og på Utøya må nevnes spesielt. Da bomben ble utløst i Oslo sentrum 
om ettermiddagen 22. juli, måtte VG, Aftenposten, Finn og Schibsted ASA evakuere sine 
bygninger.

Også når katastrofen er et faktum i eget nærmiljø, er det en nyhetsorganisasjons oppgave 
å rapportere, analysere og kommentere.  Det maktet Aftenposten og VG - under dramatiske 
omstendigheter, fra provisoriske lokaler og til tross for en rekke praktiske og produksjons-
messige utfordringer.  Kvaliteten på nyhetsformidlingen fra de to mediehusene ble opprett- 
holdt, både på papir og nett. Slik ivaretok Aftenposten og VG samfunnsoppdraget på en 
forbilledlig måte i en ytterst krevende arbeidssituasjon. Alle involverte medarbeidere i 
konsernet gjorde en ekstraordinær innsats da terroren rammet Oslo.

I Schibsted er vi takknemlige for at ingen av våre medarbeidere ble fysisk skadet, men 
også vi har medarbeidere som er nært personlig berørt av det som har skjedd. Udåden vil 
sette sitt preg på så vel våre ansatte som det norske samfunnet i lang tid.
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ytre Miljø

Produksjon av konsernets aviser er en digital prosess frem til trykk, noe som i liten grad 
påvirker det ytre miljø. Et avistrykkeri er relativt miljønøytralt, og kjemikalier som brukes i 
fremstillingen av avisene behandles som spesialavfall og resirkuleres i størst mulig grad. 
Avtaler med godkjente transportører sikrer forsvarlig henting av spesialavfall.  
Under vanlig drift er det ikke fare for utslipp fra trykkerianleggene.

Trykkeriene forbrukte i 2011 121 tusen tonn papir (116), 2,7 tusen tonn trykkfarge (2,6) og 
43,6 GWh (40,8) i elektrisk energi. 

Konsernets avisbedrifter i Norge og Sverige sørger for at usolgte aviser blir returnert og 
videresolgt for gjenvinning.

Konsernets øvrige virksomheter forurenser i liten grad det ytre miljø. 
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ORGANISASJONS-
utviKlinG

Dyktige medarbeidere og sterke merkevarer er det mest verdifulle Schibsted har. De beste 
idéene fødes i enkeltmenneskers hoder, ikke i en konsernmaskin. Kunnskap og erfaring, 
entusiasme og vinnervilje – alt dette er kvaliteter knyttet til medarbeiderer og team. Vi tror 
derfor at den sikreste veien til videre suksess går gjennom videre utvikling av medarbeiderne 
våre. Utvikling av talent som vi alt har, er også viktig for å tiltrekke oss nye talenter, i en 
stadig sterkere konkurranse om de beste.

Schibsteds visjon er ”Shaping the media tomorrow. Today.” Misjonen er “Empowering people 
in their daily life” og våre fire atferdsverdier er ” We have integrity, We are innovative, We are 
a team og We are here to win.” Visjonen og verdiene er arbeidet frem i en engasjerende prosess 
blant lederne i konsernet. Nå pågår arbeidet med å gjøre det tydelig hva verdiene betyr for 
den enkelte, i det daglige arbeidet. Vi ønsker at verdiene skal leve og bli brukt, både som 
rettesnor for den enkeltes atferd og som rettledning når de store beslutningene skal tas. 

liKestillinG

Schibsted er et kunnskapskonsern som er avhengig av dyktige ledere og medarbeidere. Konsern-
ets klare målsetning er å legge til rette for at kvinner og menn har like gode utviklingsmuligheter. 

Det er fokus på likestilling både i konsernledelsen og i datterselskapene. Halvparten av 
virksomhetenes kunder og lesere er kvinner. Denne fordelingen bør reflekteres på ledernivå i 
konsernets virksomheter, til fordel for arbeidsmiljøet og produktene selskapene leverer. Det 
er derfor satt i gang et langsiktig og forpliktende arbeid for å få en bedre kjønnsbalanse på 
alle ledernivåer i konsernet. I takt med at konsernet internasjonaliseres legges det også vekt 
på at relevante ledergrupper og lederfora får en internasjonal sammensetning.

Ved intern og ekstern rekruttering, og ved inntak av nye traineer, legges det vekt på å gi 
flere kvinner gode karrieremuligheter i konsernet. Dette er en prosess som har kommet 
lengst i de skandinaviske mediehusene, og erfaringene herfra videreføres fortløpende til 
datterselskap i andre land.

I Schibsteds konsernledelse var det ved utgangen av 2011 syv menn og en kvinne (13 
prosent kvinner). Av de aksjonærvalgte medlemmene i konsernstyret er 50 prosent kvinner 
og 50 prosent menn. Fordelingen er den samme hvis de ansattes representanter inkluderes.

disKriMinerinG

Selskapenes arbeidsmiljøutvalg jobber kontinuerlig for å fremme et godt arbeidsmiljø og der 
igjennom minimere mulighetene for at diskriminering blant ansatte kan forekomme på arbeids-
plassen. Ytterligere tiltak for å fremme formålet i diskrimineringsloven anses ikke som nødvendig. 
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utbytte oG  
KapitalstruKtur

Schibsted er et børsnotert selskap som skal gi konkurransedyktig avkastning basert på 
en sunn økonomi. Styret i Schibsted vurderer det som helt sentralt at aksjer i selskapet 
oppfattes som et attraktivt investeringsalternativ. Det er derfor en målsetting for styret å 
maksimere aksjonærenes avkastning gjennom langsiktig vekst i aksjekurs og utbytte.  
Styret vil arbeide for at selskapets aksjer oppnår en prising som i størst mulig grad  
reflekterer den langsiktige inntjeningsevnen i selskapet.

Et hovedfundament for Schibsted er posisjoner i det skandinaviske mediemarkedet på nett 
og papir. Sterke merkenavn og markedsledende posisjoner for mediehusene er med på å 
sikre en stabil og god kontantstrøm. Online rubrikkvirksomhet både i Skandinavia og  
internasjonalt bidrar med sterk og lønnsom vekst. 2011 har vært et godt år for Schibsted 
med god inntjening og bedring i mange av de markedene konsernet opererer i.
Den finansielle fleksibiliteten har som følge av dette holdt seg sterk gjennom hele året. 
Konsernet har ved utgangen av 2011 en sterk balanse, god kontantstrøm og god likviditet. 

Strategien og visjonen som Schibsteds styre har vedtatt innebærer høy omstillingstakt 
og høy grad av utvikling av konsernets virksomheter. Schibsteds kapitalstruktur må være 
tilstrekkelig robust for å opprettholde ønsket handlefrihet og utnytte vekstmuligheter 
basert på strenge vurderinger knyttet til fordeling av kapital. 

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.

Konsernstyret vil overfor generalforsamlingen anbefale at det utbetales utbytte for regnskaps- 
året 2011 på NOK 3,50 per aksje. Totalt antall aksjer utgjør 108 mill. og et utbytte på NOK 
3,50 per aksje medfører en utbetaling på ca. NOK 374 mill. (justert for aksjer i eget eie).
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schibsted asa

Schibsted ASA er morselskapet i konsernet. Selskapsregnskapet er avlagt i henhold til  
norsk regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge. 

Driftsinntektene ble NOK 47 mill. (46 mill.). De ordinære driftskostnadene på NOK 260 mill. 
(234 mill.) er knyttet til den løpende driften av konsernadministrasjonen. Driftsresultat før ned- 
skrivninger og andre inntekter og kostnader i 2011 ble NOK -213 mill. (-188 mill.). Resultat av 
finansielle poster ble NOK 1 547 mill. (1 438 mill.). De finansielle postene består i det vesentlige 
av mottatt utbytte fra Finn.no på NOK 88 mill. og mottatt konsernbidrag fra konsernselskaper 
på NOK 1 482 mill. Ordinært resultat før skattekostnad ble NOK 1 334 mill. (1 250 mill.).

Schibsted ASA har ved utgangen av 2011 en fri egenkapital på NOK 5 788 mill. (4 495 mill.). 
Antall ansatte i Schibsted ASA var ved årsskiftet 99 (90) hvorav 24 (15) er traineer utplassert 
i konsernets selskaper. Konsernsjefen er Schibsted ASAs administrerende direktør.

Styret i Schibsted ASA foreslår følgende disponering av årets resultat:

Årsresultat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  NOK 1 139 mill.

FORSLaG TIL DISpONERING:
Avsatt utbytte, NOK 3,50 per aksje  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  NOK 374 mill.
Overført til annen egenkapital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  NOK 765 mill.
Det ytes konsernbidrag til datterselskaper med NOK 803 mill.

OLE JAcOB SUNDE
styrets leder

KARL-cHRISTIAN AGERUP

MONIcA cANEMAN

MARIE EHRLING

 EVA BERNEKE

cHRISTIAN RINGNES

ANNE LISE VON DER FEHR

GUNNAR KAGGE

ROLV ERIK RySSDAL, 
Konsernsjef

styret i schibsted asa

Oslo, 29. mars 2012
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LEDERLØNNS-
erKlærinG 

Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i  
Schibsted ASA

1. utGanGspunKtet for selsKapets 
lederlønnspolitiKK
Konsernstyret i Schibsted ASA (”Schibsted”) ser på de ansatte som konsernets viktigste ressurs 
og er opptatt av at konsernet tilbyr konkurransedyktige vilkår slik at selskapet tiltrekker seg 
og beholder dyktige medarbeidere.  Selskapets personalpolitikk omfatter flere forhold, blant 
annet lønns- og pensjonsvilkår, arbeidsmiljø, ulike utviklingsprogram og mer tradisjonelle 
velferdsgoder. Lederlønnspolitikken er en del av selskapets personalpolitikk.

2. hveM er oMfattet av retninGslinjene
Retningslinjene for lederlønnsfastsettelsen er fastsatt av konsernstyret og gjelder av-
lønningen av ledende ansatte. Konsernsjefen og konsernledelsen i Schibsted er direkte 
omfattet av retningslinjene. Retningslinjene er også retningsgivende for avlønningen av 
andre toppledere og ledergrupper i konsernets kjernevirksomheter i og utenfor Norge.

3. hvilKen periode Gjelder erKlærinGen for
Erklæringen gjelder for det kommende regnskapsåret, jf allmennaksjeloven § 6-16 a) (2). 
Konsernstyret vil legge erklæringen til grunn for sitt arbeid etter behandlingen på ordinær 
generalforsamling 11. mai 2012.

4. hovedprinsippene i selsKapets 
lederlønnspolitiKK
Fastlønnen blant konsernets ledere oppfattes som moderat. Dette ligger også til grunn som 
en forutsetning for konsernstyrets vurdering av ulike tilleggsytelser som del av ledernes 
totalkompensasjon.

Konsernets videre vekst og lønnsomhet avhenger av de ansattes innsats for vedvarende 
utvikling av virksomheten og forbedring av lønnsomheten. For å motivere lederne til innsats 
knyttes variabel lønn og andre incentivordninger opp til faktorer som lederne selv kan påvirke. 
Ordningene skal fremstå som rimelige ut fra konsernets resultat og verdiskapning for  
aksjonærene det enkelte år.
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4.1. FaSTLØNN 
Fastlønnen (brutto årslønn før skatt og før beregning av variabel lønn og andre tilleggs-
ytelser) skal være en viktig del av lederlønnen.

Utviklingen i fastlønnen forutsettes å være moderat i 2012.

4.2. STYREHONORaR 
Ansatte mottar ikke styrehonorar for styreverv de påtar seg som ledd i arbeidet for konsernet. 
Ansatterepresentanter omfattes ikke av denne regelen.

4.3. NaTURaLYTELSER OG aNDRE SæRLIGE ORDNINGER
Ledende ansatte vil normalt ha naturalytelser som er vanlige for sammenlignbare stillinger, 
dvs. fri telefon, bærbar-pc, fri bredbåndstilknytning og bruk, aviser, firmabil eller bilgodt-
gjørelse og parkering. Det gjelder ingen særskilte begrensninger for hva slags andre 
ytelser som kan avtales.

Konsernets lederlånsordning ble avviklet i 2006 og er etter dette ikke tilbudt nye ledere. 
Ordningen ga rett til lån i størrelsesordenen NOK  400 000 – 800 000 mot pant i låntakers 
bolig. Schibsted ASA har stilt en selvskyldnerkausjon på NOK 5 mill. for den totale låne-
porteføljen som per i dag utgjør ca NOK 12 mill.  

4.4. vaRIaBEL LØNN OG aNDRE INcENTIvORDNINGER
Det er fastsatt retningslinjer for bruk av variabel lønn og andre incentivordninger i konsernet. 
Konsernstyret mener det er behov for å kunne tilby ulike incentivordninger for å sikre 
langsiktig verdiskapning og entreprenørskap. Slike incentivordninger kan bestå av kort-
tidsincentiver (normalt årlig) og langtidsincentiver (normalt treårig). 

4.4.1. KORTIDSINcENTIvER
Ledende ansatte deltar i et årlig program for variabel lønn som er knyttet til årlig målopp-
nåelse. Også andre ansatte i konsernet kan delta i slike ordninger. Variabel lønn er begrenset 
til maksimalt seks månedslønner for konsernsjef og varierer fra fire til seks månedslønner 
for øvrige medlemmer av konsernledelsen. For øverste leder/sjefredaktør i større enheter 
er utbetalingen det enkelte år normalt begrenset til fire månedslønner. For andre ansatte 
som deltar i kortidsincentivordninger er rammen normalt 3 månedslønner.

Variabel lønn skal være todelt, hvor én del knyttes opp til finansielle kriterier og én del 
knyttes opp til strategiske og operasjonelle kriterier. Kriteriene inngår i en samlet vurdering.

Utbetalinger av variabel lønn til ledende ansatte for regnskapsåret 2011 fremgår av note 
27 til regnskapet.
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4.4.2. LaNGSIKTIGE INcENTIvORDNINGER 
Formålet med flerårige incentivordninger er å fremme langsiktig verdiskapning i virksom-
hetene gjennom å bidra til økt eierskap hos sentrale ledere i konsernet, slik at ledelsen og 
aksjonærene har sammenfallende interesser.

Schibsteds opsjonsprogram ble i 2010 erstattet av et årlig rullerende treårig prestasjons-
basert aksjekjøpsprogram (”LTI-program”). Innføring av et LTI-program for en større 
gruppe ledere innebærer at vi har felles regler for bruk av incentivordninger i store deler av 
konsernet, i og utenfor Norge. Bruk av LTI-programmet i store deler av konsernet gir også 
en administrativ besparelse og skaper større forutsigbarhet og likebehandling i konsernet. 
LTI-programmet gir oppgjør i Schibsted-aksjen, hovedsakelig basert på prestasjoner og 
måloppnåelse i den enkelte deltakers virksomhet i treårsperioden. Aksjeeie i Schibsted 
fremmer fellesmål og bidrar til økt samarbeid mellom virksomhetene. 

Egne incentivprogram kan fortsatt være aktuelt for utvalgte selskaper i konsernet, spesielt 
i vekst- og oppstartselskaper. Slike program vil også være av langsiktig karakter, men kan 
inneholde elementer av kontant oppgjør i tillegg tiloppgjør i Schibsted-aksjen. 

HOvEDELEMENTER I ScHIBSTEDS LTI-pROGRaM:
Schibsteds LTI-program 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. Konsernstyret har fastsatt 
retningslinjer for tildelingsprosent på de ulike deltakernivåene som skal sikre fleksibilitet 
og mobilitet av ledere samtidig som det tar hensyn til individuelle lønnsforskjeller og ulike 
kompensasjonsordninger mellom selskaper i og utenfor Norge.

1/3 av Grunnbeløpet (”Aksjekjøpsbeløpet”) tildeles ved programmets oppstart i form av 
aksjer i Schibsted og har en bindingstid ut programmets løpetid (3 år). Dersom en deltaker på  
nivå 1 eller 2 slutter i løpet av bindingstiden skal aksjer som ble kjøpt for Aksjekjøpsbeløpet 
tilbakeleveres. En tilsvarende begrensning gjelder ikke for deltakere på nivå 3.

Resten, dvs. 2/3 av Grunnbeløpet (”Prestasjonsbeløpet”), knyttes til treårige prestasjons-
kriterier, resultatmål. Ved utløpet av treårsperioden får deltakerne oppgjør i Schibsted-
aksjen basert på måloppnåelse, og antall aksjer beregnes med utgangspunkt i snittkurs 
over programmets treårsperiode. Maksimal uttelling etter tre år vil være avhengig av 
måloppnåelse i perioden.  Dersom minimum måloppnåelse ikke nås over treårsperioden, 
vil kun Aksjekjøpsbeløpet være utbetalt ved avslutning av treårsprogrammet.

Konsernstyret bestemmer tildelingen til konsernsjef. Øvrige tildelinger bestemmes av 
konsernsjefen innenfor rammene for programmet og styrets retningslinjer for tildelinger. 
Konsernsjefens tildelinger rapporteres til styret. Tildelinger under programmet skjer etter 
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generalforsamlingens godkjennelse det enkelte år og derved normalt innen utgangen av 
første halvår det enkelte oppstartsår. 

Det gjelder retningslinjer for justering av resultatmålene i måleperioden. Endelig utfall i 
LTI-programmet bestemmes av konsernstyret.

 Det er normalt ingen delopptjening hvis en deltaker slutter i opptjeningsperioden. Unntak 
gjelder for Aksjekjøpsbeløpet for deltakere på nivå 3 og generelt hvis en deltaker slutter  
som følge av sykdom, død, førtidspensjonering, alderspensjonering og andre særlige tilfeller. 
I slike tilfeller gis det rett til delvis opptjening.

Deltakerne på nivå 1 og 2 vil først kunne selge aksjene i markedet når nærmere angitte krav 
til minimum eierskap i Schibsted-aksjen er oppfylt. Kravet til minimum eierskap varierer 
avhengig av tildelingsnivå. Kravet til minimum eierskap gjelder ikke for deltakere på nivå 3.

Endelig kostnad ved LTI-programmet det enkelte år avhenger blant annet av antall deltakere, 
den enkelte deltakers lønn på tildelingstidspunktet, aksjekursutvikling og måloppnåelse i 
treårsperioden. Kostnaden med LTI-programmet i 2012 med 66 deltakere er estimert til 
NOK 39mill ved forventet måloppnåelse, eks. arbeidsgiveravgift (”aga”). Ved maksimalt 
utfall er kostnaden estimert til NOK 64 mill (eks. aga). Ved måloppnåelse under minimums-
kravet vil kostnaden ved programmet kun relatere seg til Aksjekjøpsbeløpet og utgjøre  
ca NOK 13 mill. (eks. aga).

I tillegg til den overordnede rammen for dagens LTI som er angitt ovenfor, vil det fra og 
med 2012 bli vurdert å innføre en spesialtilpasset variant av LTI-programmet for ledere i 
selskaper innenfor Schibsted Classified Media. Tilpasningene i LTI-programmet vil blant 
annet kunne bestå i definisjon av andre prestasjonskriterier, noe som potensielt kan øke 
den enkelte deltakers uttelling fra LTI-programmet betydelig. Målsettingen med en slik 
spesialtilpasset variant av LTI-programmet vil være å sikre at Schibsted tilbyr betingelser 
som er egnet til å tiltrekke og beholde attraktive ledere i internasjonale miljøer med stor 
konkurranse om arbeidskraften.

 

5. pensjonsordninGer
Konsernstyret foretar en jevnlig vurdering av konsernets pensjonsløsninger for å sikre at 
pensjonsløsningene er rimelige og balanserte. Pensjonsløsningene vurderes i lys av den 
totalkompensasjon som tilbys Schibstedkonsernets ledere i form av fastlønn, tilleggsytelser, 
årlig variabel lønn, deltakelse i langsiktige incentivordninger og andre ytelser. Totalkompen-
sasjonen skal være konkurransedyktig i forhold til hva som tilbys ledere i sammenlignbare 
stillinger og funksjoner i andre selskaper som Schibstedkonsernet ønsker å sammenligne 
seg med.
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Konsernsjefen og andre ledende ansatte i Norge er på lik linje med andre ansatte med i 
konsernets kollektive pensjonsordninger, se note 21 til Schibsteds konsernregnskap.

Konsernsjefen og andre ledende ansatte i konsernet har individuelle pensjonsavtaler, som 
i hovedsak gir rett til førtidspensjon fra fylte 62 år (førtidspensjon) og deretter livsvarig 
alderspensjon, samt uførepensjon, barnepensjon og ektefelle/samboerpensjon utover de 
kollektive ordningene. Pensjonskostnadene knyttet til ledende ansatte i Schibsted ASA er 
angitt i note 27 til regnskapet. Konsernets pensjonsløsning for ledere i Norge vil i løpet av 
2012 være innskuddsbasert for nye ledere. Dette anses for å være i tråd med markeds-
utviklingen og vil over tid bidra til at konsernets pensjonskostnader går ned.

Konsernets ledende ansatte med base i Sverige har i hovedsak innskuddsbaserte pensjons-
forsikringer, som sikrer en ytelse på nivå med norske ledende ansatte fra fylte 62 år. 
Konsernstyret anser dagens ordninger for ledende ansatte med base i Sverige for å være 
markedstilpasset og ordningene videreføres i 2012 uten vesentlige endringer.

Pensjonsnivå og løsningen for ledende ansatte utenfor Norge og Sverige ses i sammenheng 
med samlede lønns- og ansettelsesvilkår for den enkelte leder, og skal være sammenlignbar 
med totalløsningen for lederne i Norge og Sverige. Lokale regler knyttet til pensjons-
lovgivning, trygderettigheter, skatt m.v. hensyntas ved utformingen av de individuelle 
pensjonsavtalene.

6.  etterlønnsordninGer
Konsernsjefens etterlønn tilsvarer 18 månedslønner utover oppsigelsestiden på seks 
måneder. Øvrige konsernledelse og ledende ansatte har normalt etterlønnsordninger på 6 
- 18 månedslønner, avhengig av stillingsnivå. Det er normalt konkurranseforbud og avkort-
ningsbestemmelser i etterlønnsperioden.

7. virKninGene for selsKapet oG aKsjeeierne 
av avtaler soM er innGÅtt eller endret i 2011
Styret anser at retningslinjene for aksjebaserte godtgjørelser fremmer verdiskapningen i 
selskapet/konsernet og at virkningene for selskapet og aksjeeierne er positive.
 

Oslo, 16. april 2012
Styret i Schibsted aSa
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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
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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.



SchibSted ÅrSrapport 2011
noTer / konsern

115

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.



SchibSted ÅrSrapport 2011
noTer / konsern

137

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 %
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  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

156

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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