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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.


