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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.

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.


