
SchibSted ÅrSrapport 2011
noter / Konsern

mellom NoK 26 og 27, justert for utbytte. aksjene inngikk fra 2009 og frem til 
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 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 


