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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. 

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. 

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.


