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2010 ble for virksomhetene i Media Norge 
et betydelig bedre år enn det foregående.  
Et bedre annonsemarked, effekten av 
lønnsomhetsprogrammene og fortsatt vekst for 
Finn.no var blant det som bidro positivt.  
Samtidig så vi en klar forbedring av nett- 
avisenes resultater, både med hensyn til 
økonomi og lesing.

Utviklingen i Media Norge er på mange 
måter et speilbilde av den medieutviklingen vi 
ser rundt oss på alle kanter: De papirbaserte 
mediene er fortsatt viktige, og vil trolig være det 
lenge. Samtidig blåser det en sterk digital vind 
gjennom medielandskapet.

Vi i Media Norge er så heldige at denne 
vinden, for oss, har vært en medvind. Det er 
viktig, og det gleder oss, i en tid hvor mange 
hevder at hvis noe kan bli digitalt, vil det bli 
digitalt.

Utviklingen kan gå sakte eller fort, avhengig 
av marked og behov. Men vi må alle erkjenne 
at vi er midt inne i en digital transformasjon – 
og det er ingen tvil om retningen. Dermed blir 
det bortkastet for mediebransjen å bruke energi 
på å bremse eller stanse utviklingen. Den er 
uunngåelig.

For oss blir den største utfordringen  
å bygge gode produkter og forretningsmodeller 
for den digitale fremtiden.

Innen Media Norge mener vi endringene 
og utfordringene har resultert i at vi lager bedre 
produkter enn før. De siste årene har  
ressursene vært mindre, men kvaliteten er blitt 
bedre. Vi jobber smartere og prioriterer tøffere.

Vi ser at vi har hatt mye å tjene på  
koordinering og samkjøring, samtidig som vi 
mener det er mer å hente. Vi har etablert felles-
funksjoner, og vi utveksler redaksjonelt innhold. 
Men at vi samarbeider, betyr ikke at produk-
tene blir like ut mot forbrukerne. Poenget er at 
vi legger til rette for at de kan ha det samme 
«under panseret».

Mange vil kjempe mot oss på dette  
fremtidens mediemarked. Vi ser at store inter-
nasjonale aktører som Facebook og Google 

har stort fokus rettet også mot våre markeder – 
og de tenker åpenbart at de skal ta en kraftfull 
posisjon. De kommer til å bygge effektive 
globale modeller som skal fungere i ethvert 
marked – også i byer og bygder i Norge. Og de 
bruker enorme ressurser på dette.

Samtidig har Media Norge sterke  
posisjoner i de ulike regionale markedene, og 
vi forvalter høyt anerkjente merkevarer. For oss 
er det et svært godt utgangspunkt. Våre kunder 
er dessuten vant til å betale for godt innhold. 
Det skal vi fortsatt gi dem. Og vi skal gi dem 
det på mange plattformer.

Et relevant spørsmål er selvsagt: Hvor fort 
vil endringene gå? Når vil vi stoppe å bruke de 
analoge produktene, som papiravisen? 
    Ingen vet svaret, og faktum er at utviklingen  
i det norske markedet har vært forbløffende 

Digital medvind

stabil sammenlignet med mang en dyster  
spådom. Selv tror vi papiravisene vil ha mange 
år foran seg, men dette forutsetter at vi også 
her tar riktige grep. Derfor satser vi på  
kontinuerlig produktutvikling som skal sikre at vi 
kan gi både lesere og annonsører produkter de 
setter pris på.

Det viktige for oss er at hvert mediehus er 
verdensmester innen sitt eget kjerneområde og 
at Finn.no lever opp til sine ambisjoner om  
å være en markedsplass i verdensklasse.  
Det skal vi aldri gå på akkord med.

                              Didrik Munch  
                                     konsernsjef 
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Iverksatte tiltak
• Opprettelsen av fellesenhet for å utvikle
  løsninger som understøtter en felles  
  digitalstrategi.
• Prosjektarbeid for utskifting av redaksjonelle
  systemer i løpet av 2011.
• Etablering av felles kundesenter for  
  Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad  
  og Fædrelandsvennen.
•  Oppstart av Media Norges felles  

tjenestesenter for regnskap og lønn.
• Prosjektarbeid igangsatt for valg og 
  implementering av et felles annonsesystem
  innen Media Norge i 2012.

Media Norge 2010

2010 var første hele driftsår  
for konsernet Media Norge. 

Alle de fire mediehusene som inngår i 
Media Norge – Aftenposten, Bergens Tidende, 
Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen – 
hadde i 2010 fremgang i driftsresultatet som 
følge av bedre annonseutvikling, god  
kostnadskontroll og lavere papirpris.  
Samtidig var det en klar forbedring av  
nettavisenes resultater, med hensyn til  
både økonomi og lesing.

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

 2010 var et godt år for Finn.no i alle 
markeder. Selskapet hadde en topplinjevekst 
på 24 prosent og leverte et rekordresultat. 

Annonsemarkedet er i fremgang i alle 
mediehus og økte med 10 prosent i 4. kvartal, 
mens gjennomsnitt for året under ett var  
7 prosent. Det var spesielt nettannonser, helge-
magasin og stillingsmarkedet som viste god 
annonsevekst i forhold til 2009. De strukturelle 
utfordringene papiravisenes opplagsutvikling 
står overfor, vedvarer, men Media Norge-
avisene dempet i 2010 fallet målt mot 2009.

En rekke felles prosjekter blant annet innen 
digital utvikling og redaksjonell  
produksjon, samt utvikling av fellesfunksjoner 
og fellestjenester har lagt et godt grunnlag for 
den videre utviklingen. Samtidig understrekes 
betydningen av regional tilknytning og nærhet. 
Redaksjonelt har det vært et godt år for  
Media Norge.

Schibsted Media Group økte i 2010 sin 
eierandel i Media Norge. Etter fusjons- 
forhandlinger har en ekstraordinær general- 
forsamling vedtatt at Media Norge 12. mai 2011 
blir et heleid selskap av Schibsted ASA.

• Felles satsing på digital  
  utvikling.
• Godt år for Finn.no i alle  
  markeder.
• Tilnærmet stabil opplags- 
  utvikling og god vekst  
  i annonseinntektene.
• Samordningsgevinster gjennom
  etablering av fellesfunksjoner.
• Trykkeriene danner Norges  
  største trykkerikonsern,  
  Media Norge Trykk AS. 
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Grunnlagt: 1893.  

Hovedkontor: Stavanger.

Trykte medier:  

Stavanger Aftenblad,  

Pluss.

Digitale medier:  

aftenbladet.no

Omsetning (2010): 

NOK 649 millioner.

Antall årsverk: 291.

Adm. direktør:  

Hans Abrahamsen.  

Sjefredaktør:  

Tom Hetland.

Grunnlagt: 1860.  

Hovedkontor: Oslo.

Trykte medier:  

Aftenposten, Aften,  

A-magasinet,  

Aftenposten Innsikt,   

Hyttemagasinet, Mamma.

Digitale medier:  

Aftenposten.no,  

forbruker.no, golf.no,  

oslopuls.no.

Omsetning (2010):  

NOK 2 094 millioner.

Antall årsverk: 635.

Adm. direktør:  

Lars Erik Torjussen.  

Sjefredaktør:  

Hilde Haugsgjerd.

Grunnlagt: 1875.  

Hovedkontor: Kristiansand.

Trykte medier:  

Fædrelandsvennen,  

Farsunds Avis, Lindesnes,  

Søgne og Songdalen  

Budstikke, God Helg,  

Kristiansand Avis.

Digitale medier:  

fvn.no

Omsetning (2010):  

NOK 456 millioner.

Antall årsverk: 261.

Adm. direktør:  

Harald Jacobsen. 

Sjefredaktør:  

Eivind Ljøstad.

Grunnlagt: 2000.  

Hovedkontor: Oslo.

Digitale medier:  

finn.no.

Omsetning (2010):  

NOK 972 millioner.

Antall årsverk: 296.

Adm. direktør: 

Christian Printzell  

Halvorsen.

Grunnlagt: 1868.  

Hovedkontor: Bergen.

Trykte medier:  

Bergens Tidende,  

Askøyværingen,  

Bergen Byavis,  

Bygdanytt,  

Fanaposten, Strilen,  

Vestnytt, BTMagasinet,  

Hus og Hjem.

Digitale medier: bt.no

Omsetning (2010):  

NOK 1 031 millioner.

Antall årsverk: 398.

Adm. direktør:  

Sondre Gravir.  

Sjefredaktør:  

Trine Eilertsen (permisjon).

Gard Steiro (konst.).



NOK MILL.

Opplagsinntekter  
Annonseinntekter  
Øvrige inntekter  
Driftsinntekter 
Driftskostnader  
Driftsresultat (EBITA) 
Driftsmargin (EBITA) (%) 
Antall årsverk (31.12.)
    
OPPLAG  
Aftenposten, hverdager  
Aftenposten, søndager 
Aften 

EIERINTERESSER
Distribution Innovation AS (60 %)
Aftenposten Distribusjon (100 %)
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•   Aftenpostens morgenutgave ble igjen 
Norges største avis.

•  Markering av Aftenpostens 
150- års jubileum med utenrikskonferanse 
og jubileumsfeiring.

•  Tilgang til 250.000 dokumenter 
uten formell avtale med WikiLeaks, 
og med full frihet til publisering, 
resulterte i omfattende redaksjonell  
virksomhet.

•  Distribuert trykk av morgenutgaven  
både i Harstad og Kristiansand.

•  Lars Erik Torjussen ansatt som 
ny administrerende direktør  
fra 1. februar 2010.

Etter fall i annonseinntektene i forbindelse 
med finanskrisen i 2008 og 2009 har det  
gjennom 2010 vært en positiv utvikling. Fortsatt 
fokus på kostnader og oppfølging av lønn- 
somhetsprogrammet førte til en reduksjon  
i driftskostnadene.

Aftenpostens hovedvirksomhet er utgivelse 
av avis, samt salg av merkevare- og rubrikk- 
annonser, på papir og digitale plattformer.

Sterkest vekst i annonseomsetning på 
papir var innen stillingsmarkedet, som økte 
med NOK 18 mill. (9 %). Inntektene på nett ble 
NOK 96 mill. (10 %) og var drevet av en positiv 
utvikling på rubrikk.

Gjennomsnittlig avisopplag (morgen- 
utgaven) var 239 831 eksemplarer (-1 %).

Nedgangen i antall yngre lesere er en 
utfordring for papiravisen, mens antall brukere 
på nettet har økt både målt ved antall unike 
brukere, antall brukersesjoner og antall side- 
visninger. Bruken av Aftenposten.no på mobil 
er nær doblet i løpet av året.

De ulike magasinene til Aftenposten har vist 
en fin utvikling, og magasinet Innsikt har  
passert 30.000 i betalt opplag.

Aftenposten

PRODUKTENDRINGER
•    Aftenposten.no (browserversjon) lansert 
  på iPad.
•   Aftenpostens papirutgaver lansert som  

e-aviser.
•  Lansering av digitalt arkiv med komplette 

versjoner av avisen tilbake til 1860, Aften-
postens første brukerbetalte tjeneste på nett.

•  Videreutvikling av rubrikkmarkeder for stilling, 
eiendom og bil på Aftenpostens nettutgave, 
samt ny mobilportal for stillingsannonser. 

•  Det er iverksatt et arbeid for redesign av  
morgenutgaven, og ved årsskiftet ble det  
gjennomført redesign av A-magasinet.

FØRSTE KVARTAL 2011  
•  Lørdags- og søndagsavisen med ny design 

og innholdsstruktur. 
•  Aftenposten tilbyr egen iPad-applikasjon med 

to daglige utgaver.
•  Nye digitale produktpakker med bl.a.  

nyhetsapplikasjon, e-avis og A-magasinet  
på iPad, tilbys så vel avisabonnenter som 
ikke-abonnenter.

•  Aftenposten Distribusjon overtar  
distribusjonen av Edda Medias gratisaviser  
i Oslo.

AMBISJONER
•  Øke den redaksjonelle kvaliteten og  

lesertilfredsheten på alle plattformer basert  
på Aftenpostens redaksjonelle kriterier. 

•  Styrke mediehuset Aftenpostens solide  
posisjon i sitt geografiske kjerneområde,  
Oslo og Akershus. 

•  Bygge opp den digitale produktporteføljen. 
•  Bli ledende på salg og service i annonse-  

og lesermarkedet. 
• Øke effektivitet og kvalitet i arbeidsprosesser.

 
2010 

802
1 105

187
2 094
1 859

195
9

635

239 831
210 608
105 012

 
2009
797

1 055
282

2 135
(2 044)

91
4

664

243 188
212 834
111 566
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Bergens Tidende

NOK MILL.

Opplagsinntekter  
Annonseinntekter  
Øvrige inntekter  
Driftsinntekter 
Driftskostnader  
Driftsresultat (EBITA) 
Driftsmargin (EBITA) (%) 
Antall årsverk (31.12.)  
  
OPPLAG 
Bergens Tidende, hverdager  
Bergens Tidende, søndager

PRODUKTENDRINGER
•  Lansering av egen iPhone-app for Bergen-

Puls. Gir bred oversikt over hva som skjer  
i Bergensområdet.

•  «Sprek»-sidene lansert i papiravisen og bt.no/
sprek på nett. Slagordet er at «BT gjør  
Bergen sprekere». 

•  Egen stillingssatsing i Bergen med salgsteam 
som jobber med avis- og nettsalg av  
stillingsannonser.

FØRSTE KVARTAL 2011
•  Innføring av et nytt redaksjonelt produksjons-

system, Newspilot.
• Lansering av egen iPad-applikasjon. 
•  Iverksette et større annonsesamarbeid med 

mediehusets lokalaviser.

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. 
•  Styrke posisjonen i definerte målgrupper:  

«De under 40» og i omegnskommunene.
•  Utvikle en fremtidsrettet organisasjon med 

engasjerte medarbeidere og kontinuerlige 
prestasjons- og prosessforbedringer. 

Etter et krevende 2009 har utviklingen i 
2010 vært svært positiv for Bergens Tidende. 
Lønnsomhetsprogrammene som har vært gjen-
nomført har gitt store effekter i form av redu-
serte kostnader. I tillegg har annonsemarkedet 
tatt seg opp.

Mediehuset Bergens Tidende er Vest-
landsregionens ledende mediebedrift. Hoved-
virksomheten er utgivelse av avisen Bergens 
Tidende, som daglig har en kvart million lesere.

Annonseinntektene på papir var NOK 508 
mill. (3 %). Den største veksten kom innenfor 
stillingsmarkedet. Bil og bank har også hatt 
en svært positiv utvikling i 2010. I eiendoms-
markedet har det vært en gjennomgående 
trend at det har vært lagt ut færre boliger for 
salg i Bergen, noe som igjen har resultert i høy 
omløpshastighet og redusert behov for gjen- 
innrykk.

Inntektene på nett endte på NOK 42 mill. 
Utviklingen av bt.no har vært svært positiv i 
2010, og nettavisen leverte for første gang et 
positivt resultat. God trafikkutvikling, mer mål-
rettet salgsstrategi og mer salgskraft har vært 
hoveddriverne for denne utviklingen.

Opplagsinntektene var NOK 260 mill. (2 %). 
Gjennomsnittlig avisopplag (hverdager) var  
82.432 eksemplarer (-1 %).

•  Kåret til «Årets avis» for tredje gang,  
og andre år på rad.

•  Digital brukervekst, med ny rekord  
i oktober.

• Relativt stabil opplagsutvikling. Ned 1 %.
•  Full implementering av ny markedsstrategi 

resulterte i økte markedsandeler.

EIERINTERESSER
BT Respons AS (100 %)
BTV AS (100 %)
Bergensopplevelser AS (100 %)
Avisprodukter AS (100 %)
Åsaneposten (100 %)
Lokalavisene AS (100 %)
Askøyværingen AS (100 %)
Fanaposten AS (100 %)
Bygdanytt AS (100 %)
Forlaget Strilen (100 %)
Vestnytt AS (100 %)
Bergensringen DA (100 %)

2010
260
550
221

1 031
908
124
12

398

2010
82 432
80 971

2009
253
510
231
994
964
30
3

546

2009
83 086
80 235
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Stavanger Aftenblad

NOK MILL.

Opplagsinntekter  
Annonseinntekter  
Øvrige inntekter  
Driftsinntekter 
Driftskostnader  
Driftsresultat (EBITA)  
Driftsmargin (EBITA) (%)  
Antall årsverk (31.12.) 
  
OPPLAG 
Stavanger Aftenblad  

EIERINTERESSER
Aftenbladet Distribusjon AS (100 %)
Aftenbladet Eiendom AS (100 %)
WoldCam AS (100 %)

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

Annonsemarkedet viste en klar forbedring, 
der veksten var bredt forankret innen en rekke 
annonsekategorier. Den positive trenden startet 
i mai og ble forsterket utover høsten.

Annonseinntektene på papir var NOK 365 
mill. (5 %). Omsetningsveksten fra 2009 var 
fordelt over et spekter av bransjer som bil, 
bank/finans, eiendom, olje og offshoreindustri.  
I tillegg ble markedet for stillingsannonser  
vesentlig forbedret. Den positive trenden  
startet i mai 2010 og ble forsterket utover 
høsten. Inntektene på nett var NOK 28 mill.

Opplagsinntektene var NOK 158 mill.  
(1 %). Gjennomsnittlig avisopplag var 63 988 
eksemplarer (- 2 %).

I april offentliggjorde TNS Gallup sin kanal-
valgsundersøkelse blant mediebrukere, som 
viste at Stavanger Aftenblad var den avisen  
i Norge som er best likt av sine lesere både  
på papir og nett. 

•  Aftenbladet toppet TNS Gallups  
kanalvalgsundersøkelse både på papir  
og nett.

•  Trafikken på Aftenbladet.no økte  
med 18 %. 

•  Salgsorganisasjonen fikk pris for  
Beste praksis i Schibsted Way of Sales.

•  Aftenbladet Distribusjon forbedret  
leveringskvaliteten betydelig.

•  Nye produkter ble lansert på papir  
(Kult, Nye Pluss) og digitalt  
(nytte, reise, pdf på iPad).

PRODUKTENDRINGER
•  Helgebilaget Pluss er redesignet.  

Innholdet er rettet mot yngre lesere.
• Nytt kulturbilag, Kult, på torsdager.
•  «Målfoto» lansert i forbindelse med  

breddeidrettsprosjektet Nordsjørittet.
•  Ny redaksjonell design og fargebruk utviklet. 

Arbeid med bredde i journalistiske  
fortellerteknikker og bruk av foto.

AMBISJONER
•  Vellykket nyprofilering av papiravisen  

(Ny Avis 2011) og innføring av nytt  
redaksjonelt verktøy. 

•  Positivt bidrag fra online-aktivitetene.
•  Fortsatt fokus på profesjonalisering av 

salgsorganisasjonen – resultat, aktivitet og 
kompetanse.

 

2010
158
393
98

649
596
53
8

291

63 988

2009
157
365
93

615
(634)
(19)
(3)

370

65 298



 
2010

111
269
76

456
396
37
8

261 

37 541

NOK MILL.

Opplagsinntekter  
Annonseinntekter  
Øvrige inntekter  
Driftsinntekter 
Driftskostnader  
Driftsresultat (EBITA)  
Driftsmargin (EBITA) (%) 
Antall årsverk (31.12.) 
  
OPPLAG  
Fædrelandsvennen 

EIERINTERESSER
Fædrelandsvennen Distribusjon AS (100 %)
Radio Sør AS (100 %)
Media AS (100 %)
TV Sør (100 %)
Lindesnes AS (100 %)
Søgne og Songdalen Budstikke AS (57,6 %)
Sør Distribusjon AS (100 %)
Radio Lindesnes AS (42 %)
AS Farsunds Aktiebogtrykkeri (86,2 %)
Kristiansand Avis (49 %)
Sørlandssamkjøringen AS (66,6 %)
Sørlandspakken Vest AS (100 %)
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Fædrelandsvennen

2010 var preget av en svakt bedre  
omsetning enn i 2009, som i kombinasjon 
med en vesentlig lavere kostnadsbase ga økt 
lønnsomhet.

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

Annonseinntektene på papir var  
NOK 254 mill. (4 %). Merkevareomsetningen 
hadde en hyggelig vekst i 2010, 17 % opp  
fra 2009. Inntektene på nett endte på NOK  
15 mill.

Opplagsinntektene var NOK 111 mill.  
(uendret). Gjennomsnittlig avisopplag var  
37 541 eksemplarer (- 5 %).

•  Papiravisen gjennomgikk store  
redaksjonelle og visuelle endringer. 

•  To nye lokale annonsesamkjøringer  
etablert.

•  Effektiviseringsprosjektet «Ny Tid» ga  
vesentlig reduksjon i kostnadsbasen.

•  Eivind Ljøstad ny sjefredaktør,  
Harald Jacobsen ny administrerende 
direktør.

PRODUKTENDRINGER
•   Prosjektet «AVIS 2010» resulterte i at  

papiravisen gjennomgikk store redaksjonelle 
og visuelle endringer. Avisen er nå bygd rundt 
stolpene Nyhet, Innsikt og Nært.

•  Annonseproduktene er tilpasset den  
redaksjonelle endringen.

•  Utvidet innhold i nettavisen og nye  
annonseprodukter. 

• Lansert FVN-app på iPad og iPhone.

AMBISJONER
•  Kraftig satsing på å begrense   

opplagsnedgangen.
•  Tiltak for å forbedre lesernes tilfredshet med 

Fædrelandsvennen (innhold).
•  Reorganisering av salgsorganisasjonen, med 

fokus på segmentering og nye forretnings- 
muligheter, samt høyere utnyttelse av  
eksisterende salgsressurser.

 
2009

111
257
76

444
(435)

9
2

307

39 454
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Finn.no

Finn.no er Norges klart ledende rubrikk- 
portal, med hovedmarkedene Bil, Båt,  
Eiendom, Jobb, Torget og Reise.

Finn.no har i 2010 opprettholdt sin posisjon 
med nær 100 prosent markedsandel innenfor 
bil- og eiendomsmarkedet, mens jobbmarkedet 
har ligget på en markedsandel rundt 80  
prosent. Torget har opplevd betydelig  
volumvekst, mens Reise har hatt et meget 
sterkt år og tatt betydelige markedsandeler.

Veksten kom som en kombinasjon av pris 
og volum. Det ble tatt flere grep i 2010 for  
å optimalisere rubrikkprising og avtaletyper, 
noe som har gitt god lønnsomhetsutvikling på 
Finns viktigste rubrikkmarkeder Jobb, Eiendom 
og Bil. De tre markedene økte med  
henholdsvis 32, 40 og 12 prosent.

Finn.no har til tider i 2010 vært Norges 
tredje største nettsted målt i unike brukere, og 
har gjennom hele året vært størst målt  
i sidevisninger. Finn.no har i løpet av 2010 
også tatt den ledende posisjonen på online 
merkevareannonsering i Norge.

NOK MILL.

Driftsinntekter 
Driftskostnader  
Driftsresultat (EBITA) 
Driftsmargin (EBITA) (%) 
Antall årsverk (31.12.)

EIERINTERESSER
Finn Bil AS (100 %)
Finn Jobb AS (100 %)
Finn Torget AS (100 %)
Finn Reise AS (100 %)
Finn Eiendom AS (87,38 %)
Eiendomsprofil AS (51 %)
Finn Foto AS (100 %)
Finn Oppdrag AS (100 %)

•  Finn.no’s positive utvikling fortsatte.
•  Finn.no ble for første gang Norges tredje 

største nettsted målt i unike brukere.
•   Finn ble i Great Place to Work kåret til 

Norges fjerde beste arbeidsplass i 2010 og 
Norges beste i 2011. 

•   Finn Reise lyktes i å skape betydelig 
lønnsomhet.

•  Finn ble størst i Norge på online  
merkevareannonsering.

PRODUKTENDRINGER
•   Finn oppdrag, en markedsplass for kjøp av 

håndverkertjenester, ble lansert som  
betaversjon i 2010.

•  Finn jobb har lyktes godt med sitt søker-
håndteringsprodukt, et produkt som gjør 
ansettelsesprosessen enklere for  
arbeidsgivere.

IVERKSATTE TILTAK
•  Innføring av en standardisert salgsprosess 

med støtte i et nyutviklet CRM-system.
•  Desentralisert produktutvikling for å øke 

utviklingshastigheten gjennom nærhet til 
kundene og brukerne.

•  Schibsted Vekst AS opprettet. Skal etter hvert 
eie en rekke selskaper som er i en oppstart- 
fase, og kan få tilført trafikk fra Finn.no og 
andre eiere i Schibsted Vekst.

•   Finn eiendom AS har kjøpt selskapet  
Flytteportalen AS, som tilbyr tjenester knyttet 
til flytting.

 
AMBISJONER
• Bli markedsleder med Finn oppdrag.
•  Lansere en mobilløsning som gir samme 

sterke posisjon på mobil som på web.
•  Bli Norges beste arbeidsplass i Great Place 

to Work og blant topp ti på Universums kåring 
av mest attraktive arbeidsplass for  
nyutdannede teknologer.

•  Styrke posisjonen som størst i Norge  
på online merkevareannonsering.

2010
972
527
406
42

296

2009
783
510
265
34

274
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Årsberetning

VIRKSOMHETEN
Media Norge (MNO) er et norsk mediekon-

sern med hovedkontor i Bergen. I Media Norge 
inngår mediehusene Aftenposten (100 %), 
Bergens Tidende (100 %), Fædrelandsvennen 
(100 %) og Stavanger Aftenblad (100 %), og 
Media Norge Trykk Oslo (tidl. Schibsted Trykk) 
(60 %). Fra 1.1.2011 er trykkerivirksomheten 
i mediehusene og Media Norge Trykk Oslo 
samlet i Media Norge Trykk AS (100 %). I kon-
sernet inngår også Finn.no, som gjennom dat-
terselskapene eies 50,01 % av Media Norge.

På generalforsamling 10.3.2011 ble Media 
Norge ASA vedtatt fusjonert med Nye Media 
Norge AS (NMN), et heleid datterselskap av 
Schibsted ASA. Fusjonen gjennomføres ved 
at MNOs eiendeler, rettigheter og forpliktelser 
som helhet overdras til NMN, samtidig som det 
eksisterende holdingselskapet i Media Norge-
gruppen, Media Norge ASA, oppløses. Media 
Norges videreføres med en ambisjon om å lev-
ere medieopplevelser i verdensklasse til lesere, 
brukere, annonsører og ansatte, med ledende 
medieposisjoner både regionalt og nasjonalt. 
Det fusjonerte selskapet vil videreutvikle MNOs 
datterselskaper og de virksomhetene som 
drives av disse. De publisistiske hensyn som 
lå til grunn for etableringen av MNO har en 
bred og grunnfestet forankring hos Schibsted-

konsernet og vil bli opprettholdt også etter 
gjennomføring av fusjonen.

Konsernet Media Norge har to strategiske 
ben, mediehusvirksomhet og digital rubrikkvirk-
somhet.

I mediehusvirksomheten inngår medie-
husene, deres nettaviser, papiraviser, lokalavis-
er og magasinsatsinger, samt fem trykkerier 
i trykkerikonsernet Media Norge Trykk og en 
rekke støttefunksjoner som betjener den øvrige 
virksomheten.

Den digitale rubrikkvirksomheten består av 
Finn.no, den ubestridt ledende markedsplas-
sen og den største merevareannonsekanalen 
på internett i Norge.

  
REDAKSJONELL PLATTFORM OG 
UAVHENGIGE STIFTELSER

Konsernets verdimessige basis ligger i de 
publisistiske tradisjonene i mediehusene, som 
står for kvalitetsjournalistikk bygd på egenart, 
troverdighet og nærhet til publikum.

Publisistisk bygger Media Norge på den en-
kelte redaktørs integritet, det enkelte mediehus’ 
uavhengighet og respekt for det journalistiske 
oppdrag. 

Media Norges medier blir redigert i sam-
svar med norsk lovgivning og gjennom Vær 
Varsom-plakaten og Redaktørplakaten. De 

ulike mediehusene har i tillegg sine egne etiske 
regler som skal sikre redaksjonell integritet og 
troverdighet. Hvert av mediehusenes idé og 
formålsparagraf, slik disse er nedfelt i sel- 
skapenes vedtekter, er videreført ved inntreden 
i konsernet.

Den redaksjonelle integritet er styrket gjen-
nom egne, uavhengige stiftelser knyttet til hvert 
enkelt mediehus. De uavhengige stiftelsene 
skal i henhold til selskapenes vedtekter god-
kjenne alle beslutninger som gjelder ansettelse 
av ansvarlig redaktør eller endring av selskape-
nes publisistiske plattform slik som uttrykt i de 
respektive formålsbestemmelser.

Stiftelsen Tinius, knyttet til Aftenposten, 
og J.W. Eides Stiftelse, knyttet til Bergens 
Tidende, var dannet allerede før mediehusene 
ble en del av Media Norge. Tilsvarende  
stiftelser er senere opprettet i tilknytting til  
Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen.

Stiftelsene og deres mandater videreføres 
også etter fusjonen mellom MNO og NMN. 
  
ÅRSREGNSKAPET

Media Norge rapporterer sitt konsern- 
regnskap i samsvar med International Financial 
Reporting Standards (IFRS).  
 
Hovedtallene er:

*) Tall fra 2009 er pro forma, som om etableringen av Media Norge hadde skjedd med regnskapsmessig  
virkning fra 1.1.2009. Media Norge Trykk Oslo er innarbeidet i regnskapene fra 1.1.2010.  
**) Regnskap 2009. 

(NOK mill.)
Driftsinntekter
Driftskostnader før avskrivninger
Resultat fra tilknyttede selskaper
Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)
Avskrivninger og amortiserninger
Driftsresultat etter avskrivninger (EBITA)

2010 
5 405

(4 380)
(7)

1 018
(271)

747

2009* 
4 949

(4 422)
(4)

523
(201)

322

2009** 
2 430 

(2 114)
(1)

315
(106)

209

2010
236 

(235)

1
(64)
(64)

2009** 
92 

(91)

1
(20)
(20)

Konsern                                            Morselskap

2009-tall kommentert i resten av årsberet-
ningen er i hovedsak 2009-regnskapstall. 
Det vises til Media Norges kvartalsrapporter 
på konsernets hjemmeside for pro forma 
sammenligningstall for 2009.



Rolv Erik Ryssdal
Styreleder (48).  
Konsernsjef i Schibsted ASA 
siden 1. juni 2009. Ansatt  
i konsernet siden 1991, blant  
annet som administrerende  
direktør i Aftonbladet  (1999-
2005), administrerende direktør  
i VG (2005-2008) og  
administrerende direktør  
i Schibsted Classified Media, 
holdingselskapet for Schibsteds 
internasjonale rubrikkvirksomhet 
på nett (2008-2009). Rolv Erik  
Ryssdal er siviløkonom fra BI  
og har en MBA fra INSEAD  
i Frankrike.
 

Styret

Lena K. Samuelsson 
Silow   
Styremedlem (47).  
Sjefredaktør i Svenska  
Dagbladet siden 2001. Medlem 
av konsernledelsen i Schibsted 
Sverige. Har arbeidet i aviser  
i mer enn 20 år. Prosjektdirektør 
for «20 Minuten» i Tyskland 
fra 2000 til 2001, nattredaktør, 
nyhetsredaktør og  
stedfortredende redaksjonssjef 
i Aftonbladet fra 1989 til 2001. 
Arbeidet tidligere for svenske 
lokalaviser. 

Jan Einar Greve   
Styremedlem (77).  
Partner i Thommessen Krefting 
Greve Lund AS. Høyesteretts- 
advokat fra 1963. Styreleder  
i Bergens Tidende AS 1999-2009. 
Bred styreerfaring som leder og 
styremedlem i flere nasjonale og 
internasjonale selskaper. 

Ådne Kverneland
Styremedlem (61).  
Eier/administrerende direk-
tør for Brødrene Kverneland 
(Kverneland Bil AS og Brødrene 
Kverneland Eiendom AS) siden 
1987. Siviløkonom BI. Styreleder 
i Stavanger Aftenblad 2002-2009. 
Bl.a. styreleder i Autotal AS, 
Pro&Contra AS, Renaa  
Restauranter AS, Tracetracker 
AS, og nestleder Rogaland  
Kunstmuseum. Bakgrunn også 
som studiesjef og assisterende 
rektor ved Bedriftsøkonomisk 
Institutt og forsker/foreleser ved  
Handelshögskolan i Stockholm.

Ruth Elisabeth  
Ropstad   
Styremedlem (45).  
Avdelingsleder og studieinspektør 
ved Vennesla videregående 
skole. Siviløkonom. Lang under-
visningserfaring, hovedsakelig fra 
videregående skole og Høyskolen 
i Agder, samt vært stipendiat ved 
NHH. Styrets nestleder  
i Fædrelandsvennen AS 1994-
2009, medlem siden 1988. 
Diverse andre styreverv.   

Per Syversen   
Styremedlem valgt av de  
ansatte (51).  
Ansatt i Aftenposten 1976,  
tillitsvalgt siste 15 år. Typograf 
siden 1981. Klubbformann  
i Aftenposten Grafiske Klubb 
(AGK). 1. vararepresentant for 
de ansatte i Schibsted-styret 
(2007-2009). Styremedlem i Oslo 
Grafiske Fagforening (12 år).  
Medlem av EWC i Schibsted ASA 
(European Working Council),  
også i arbeidsutvalget. 

Line Noer Borrevik
Styremedlem valgt av de  
ansatte (48).  
Journalist/nyhetsleder  
i Stavanger Aftenblad. Ansatt 
siden 1994 i ulike redaksjonelle 
stillinger, blant annet som leder 
av politisk avdeling. Har tidligere 
jobbet som journalist i Dagens 
Næringsliv, og har vært redaktør 
i studentavisen Universitas ved 
UiO. Har óg har hatt flere verv  
i Norsk Journalistlag og i 
Stiftelsen for en kritisk og under-
søkende presse (SKUP).  
Utdannet ved Universitetet i 
Oslo med fagene statsvitenskap, 
økonomi og historie.  
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Unni Engan
Styremedlem valgt av de  
ansatte (48).  
Ansatt i Bergens Tidende siden 
1985 i ulike stillinger innenfor 
marked og redaksjonen.
Arbeider i dag som sponsor- og 
arrangementansvarlig  
på Merkevareavdelingen. 
Utdannet dekoratør/stylist og 
grafiker.



 
RESULTAT

Konsernet hadde i 2010 driftsinntekter 
på NOK 5 405 millioner for året under ett, 
mot NOK 2 430 millioner i 2009-regnskapet. 
Driftskostnadene var NOK 4 380 millioner mot 
NOK 2 114 millioner i 2009. Driftsresultatet før 
avskrivninger (EBITDA) var NOK 1 018 million-
er mot NOK 315 millioner, mens driftsresulta-
tet etter avskrivninger (EBITA) var NOK 747 
millioner mot NOK 209 millioner. Driftsmargin 
(EBITDA) var 18,8 % (12,9 %), mens drifts- 
margin EBITA var 13,8 % mot 8,6 %.

Fremgang i annonsemarkedene på nett og 
papir gir en vekst på 7 prosent i annonse- 
inntekter for hele året, og 10 prosent i siste 
kvartal (mot pro forma helår 2009).  
Eiendomsannonser har en svakere fremgang 
med kun 2 prosent vekst, og en tilbakegang på 
6 prosent i fjerde kvartal (mot pro forma helår 
2009).

Resultatforbedringer justert for vare- og 
provisjonseffekter var for 2010 som helhet 33 
prosent bedre enn forutsatt i lønnsomhetspro-
grammet som gjaldt fra 2008 til utgangen av 
2010. Programmet er nå innfridd og avsluttet. 
Media Norge opprettholder imidlertid fokuset 
på kostnadsdisiplin og lønnsomhet.

 Finn.no’s positive utvikling fortsatte. Samlet 
omsetning i hele 2010 var NOK 972 millioner 
mot NOK 397 millioner i 2009. Det er i 2010 tatt 
flere grep for å optimalisere rubrikkprising og 
avtaletyper, noe som har gitt en god lønnsom-
hetsutvikling på FINNs viktigste rubrikkmarked-
er Jobb, Eiendom og Bil.

For 2010 ble samlede opplagsinntekter 
(abonnement og løssalg) NOK 1 330  
millioner mot NOK 662 millioner i 2009. Den 
nedadgående trenden for papiravisenes  
opplagsutvikling fortsetter, men økonomisk ble 
det reduserte opplaget kompensert med økte 
priser.

 
 

BALANSE
Konsernet har ved utgangen av 2010 totale 

eiendeler balanseført til NOK 6,3 milliarder (6,0 
milliarder). De vesentligste endringene kommer 
av økning i varige driftsmidler. 

Andelen langsiktige og kortsiktige eiendeler 
utgjør henholdsvis NOK 3,3 milliarder og NOK 
2,9 milliarder. Konsernets balanseførte verdi av 
immaterielle eiendeler utenom utsatt  
skattefordel er NOK 1,5 milliarder. Av dette 
utgjør NOK 880 millioner goodwill, NOK 439 
millioner varemerker, NOK 157 millioner 
datasystemer og lisenser og NOK 21 millioner 
kunderelasjoner.

I forbindelse med årsoppgjøret for 2010 har 
Media Norge gjennomført verdifallstesting av 
immaterielle eiendeler og goodwill i balansen. 
Dette har ikke medført nedskrivninger på 
videreført virksomhet. 

Investeringer i tilknyttede selskaper er  
balanseført med NOK 60,8 millioner.  
Finansielle investeringer og aksjer tilgjengelig 
for salg utgjør NOK 47,0 millioner.

 Konsernet har i 2010 investert NOK 0,2 
millioner (5,2 millioner) i aksjer og andeler og 
NOK 161 millioner (46 millioner) i varige drifts- 
midler og immaterielle eiendeler. Hoved- 
postene av de NOK 161 relaterer seg til IT-
investeringer (NOK 89 millioner), investeringer  
i forretningsbygg (NOK 25 millioner) og  
investeringer i trykkeriene (NOK 30 millioner). 

Kortsiktig rentebærende gjeld har økt fra 
NOK 2,5 millioner i 2009 til NOK 4,1 millioner 
i 2010. Langsiktig rentebærende gjeld utgjør 
NOK 18,1 millioner (NOK 18,7 millioner). 

Media Norge inngikk i 2009 avtale med 
Schibsted ASA om kjøp av 60 % av Schibsted 
Trykk AS i Oslo med effekt fra 1. januar 2010. 
Kjøpesummen utgjør NOK 385 millioner kroner. 
De resterende 40 % av trykkeriet eies av VG. 
Allokering av virkelig verdi i forbindelse med 
kjøpet har medført en balanseført goodwill på 
98,8 mill. Schibsted Trykk har i etterkant endret 
navn til Media Norge Trykk Oslo AS.

 

LIKVIDITET
Konsernet har per 31.12.10 bankbehold- 

ning og innestående på konsernkontoordning 
totalt 2,2 milliarder (2,4 milliarder), mens sum 
rentebærende gjeld utgjør 0,02 milliarder. 
 
KONTANTSTRØM

Netto kontantstrøm fra operasjonelle 
aktiviteter var i 2010 som helhet NOK 847,4 
millioner mot NOK 449,5 i 2009. Hovedårsaken 
til endringen er en økning i ordinært resultat før 
skattekostnad.

Netto kontantstrøm fra investerings- 
aktiviteter er NOK -299,8 millioner  
(NOK 1 364,6 millioner). Netto kontantstrøm fra  
finansieringsaktiviteter utgjør NOK -751,8  
millioner (NOK -152,7 millioner), hvorav 
hovedårsaken er betalt utbytte på  
NOK -750,8 millioner. Netto kontantstrøm for 
året var NOK -204,2 millioner.

 
ANALYSE AV RISIKO
Markedsrisiko

Forretningsmessig risiko er spesielt knyttet 
til bevegelse i annonseinntektene som  
påvirkes av konjunkturer, konkurransesituasjon 
og mediemarkedets strukturelle utvikling både 
lokalt og nasjonalt. Endringer i annonse- 
inntektene kan ha vesentlig betydning for  
konsernets økonomi. 

Utviklingen i det totale reklamemarkedet 
vil være av stor betydning for Media Norges 
resultat.  Annonseinntektene utgjør totalt 58 % 
av samlede driftsinntekter. Det er en  
konjunkturrisiko knyttet til spesielt annonser for 
stilling og eiendom. 

Internettannonseringen har vokst betydelig 
de siste årene. Også dette området er utsatt for 
konjunkturendringer. Et fall i nett- 
annonseomsetningen vil ikke i nevneverdig 
grad forplante seg i lavere produksjons- 
kostnader for nettproduktene.
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Også inntekter knyttet til industriell avis-
produksjon, som trykk og distribusjon, er 
vesentlig. Et fallende avisopplag vil kunne 
påvirke volumavhengige inntekter ikke bare fra 
lesermarkedet, men også fra trykk- og distri-
busjonsmarkedene. 

Nedgangen i avisopplaget har generelt 
rammet løssalgsmarkedet sterkere enn  
abonnementsmarkedet. Media Norges  
løssalgsinntekter utgjør ca. 15 % av totale  
opplagsinntekter. 

En svekkelse i antall abonnenter på én 
prosent tilsvarer om lag 11 millioner kroner  
i tapte opplagsinntekter, gitt stabil abonne- 
mentspris. Da det er knyttet relativt høye  
direkte kostnader til opplaget (trykk og  
distribusjon) vil resultateffekten være vesentlig 
mindre på kort sikt. Over tid vil lavere opplag 
også kunne påvirke reklameinntektene og  
ressursbruken generelt.

Selskapet har ingen valutarisiko av  
betydning. Selskapets samlede finansielle 
situasjon medfører at endringer i rente- 
markedet heller ikke har vesentlig betydning  
på kostnadssiden. 

Media Norge er en betydelig forbruker av 
avispapir og er derfor eksponert mot pris- 
endringer i papirmarkedet. Avispapirprisene 
forhandles normalt årlig med leverandørene og 
er allerede fastsatt for 2011. Prisen er høyere 
enn foregående år, men Media Norge har sikret 
deler av papirvolumet på 2010-prisnivå. Papir 
kjøpes i samarbeid med Schibsteds aviser.  
En prisøkning på 1 % utgjør om lag 3,5  
millioner kroner høyere råvarekostnader, men 
av dette er det kun om lag 2 millioner kroner 
som påvirker kostnadene for Media Norges 
aviser, og det øvrige faktureres videre til 
trykkerikundene.

Det offentlig oppnevnte Mediestøtte- 
utvalget har vurdert ulike modeller for  
mediestøtte. Media Norges hovedaviser mottar 
ikke pressestøtte, men konsernets papiraviser 
er i likhet med norske dagsaviser for øvrig 

fritatt for merverdiavgift. Utvalget har levert en 
delt innstilling, der ett av forslagene innebærer 
innføring av merverdiavgift på 8 prosent også 
på papiraviser.

Media Norge er svært opptatt av at de  
mediepolitiske virkemidlene som har fungert 
etter hensikten, og som har bidratt til at Norge 
ligger i verdenstoppen i mediekonsum, blir 
skjermet og videreført. I tillegg ønsker  
konsernet at det mediepolitiske ramme- 
verket samtidig blir oppdatert og satt i stand til 
å møte de dramatiske endringene som nå skjer 
i mediemarkedet.

En eventuell innføring av merverdiavgift på 
aviser vil innebære en betydelig merkostnad for 
mediehusene som vil være vanskelig å legge 
helt over på aviskjøperne. Merverdiavgift på 
Media Norges opplagsinntekter ville etter den 
foreslåtte sats utgjort ca. NOK 110 millioner  
i 2010.

Flere av Media Norges trykkerikunder 
mottar pressestøtte – denne er ikke foreslått 
fjernet. 

Konsernet har ved utgangen av 2010  
begrenset eksponering i aksjemarkedet.  
Verdien av konsernets aksjer i børsnoterte 
selskaper utgjør NOK 11,7 millioner kroner. 
 
Kredittrisiko

Risiko for at kundene ikke har økonomisk 
evne til å oppfylle sine forpliktelser anses som 
lav, da det historisk sett har vært lave tap på 
fordringer. Mediebyråene står for en relativt 
stor del av total annonseomsetning i 2010.  
For å redusere kredittrisikoen har Media Norge 
inngått avtale om kredittforsikring knyttet til 
utestående fordringer med de største  
mediebyråene.

Det er lav kredittrisiko knyttet til konsernets 
opplagsinntekter ettersom de vesentligste 
av konsernets produkter selges basert på 
forhåndsbetaling (abonnementsavisene). 

Avsetningen til tap på fordringer er NOK 
17,8 millioner. Dette utgjør 2,8 % av de totale 
kundefordringene.  

Likviditetsrisiko
Konsernet har god likviditet. Selskapene 

i Media Norge konsern skal ha en forsvarlig 
egenkapital som sikrer en tilfredsstillende drift 
og likviditet. Konsernet som helhet har en 
egenkapitalandel på 60,2 % per 31.12.10.

Media Norge inngår i Schibsteds  
konsernkontoordning i Danske Bank, et system 
som er opprettet for å bidra til optimal  
likviditetsstyring for Schibsted-konsernet.  
Systemet administreres av Schibsted Finans 
AS, og er formelt å betrakte som en fordring 
Media Norge har mot Schibsted Finans. 
Risikoen ved plasseringen i Schibsted Finans 
er vurdert og anses som lav. Schibsted har ikke 
offisiell rating, men er gitt BBB rating fra flere 
banker.

Løpende investeringer er i hovedsak 
egenkapitalfinansierte.  
 
VIRKSOMHETSOMRÅDER 
Digital rubrikkvirksomhet

Finn.no er konsernets satsing innenfor dig-
ital rubrikkvirksomhet. At selskapet har en sterk 
posisjon i det norske markedet, er en  
motiverende faktor for ansatte konsernet og 
bidrar til å gjøre konsernet unikt i verden, som 
et av svært få aviseiende selskaper som har 
evnet å forflytte rubrikkontantstrømmer fra 
trykte til digitale medier.

Samarbeidet mellom Finn.no og  
mediehusene finner anvendelse på stadig nye 
områder. I 2010 ble selskapet Schibsted Vekst 
etablert med Finn.no (40 %) og Media Norge 
ASA (10 %) som eiere. VG (40%) og Schibsted 
ASA (10 %) har resten av eierskapet. Selska-
pet skal utvikle forretningskonsepter som utnyt-
ter eierselskapenes sterke digitale trafikk og  
komplementerer den øvrige virksomheten.  
I tillegg har mediehusene og Finn.no inngått en 
rekke samarbeidsavtaler der Finn.no får  
utnyttet sin rubrikkdatabases sterke  
posisjon samtidig som mediehusene foretar 
verdiøkende oppsalg til nettavisene fra  
rubrikkannonsering i avisen. 
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Finn.no
Finn.no er Norges ledende markedsplass 

og merkevareannonsekanal på internett. Finn 
er Norges tredje største nettsted målt i unike 
brukere, og det største målt i sidevisninger.

Finn hadde i 2010 9,3 milliarder side- 
visninger (5 per nordmann per døgn) og den 
totale mengden tid brukerne var på Finn var 
3,3 milliarder minutter (11,3 timer per  
nordmann). Verdien av varer og tjenester 
omsatt gjennom Finn.no var i 2010 466, 
7 milliarder kroner.

Finn.no konsern hadde i 2010 drifts- 
inntekter på NOK 972 millioner, mot NOK 397 
millioner i 2009. Driftskostnadene før avskriv-
ninger var NOK 534 millioner, mot NOK 230 
millioner i 2009. Driftsresultatet før avskriv-
ninger (EBITDA) var NOK 430 millioner, mot 
NOK 165 millioner, mens driftsresultatet etter 
avskrivninger (EBITA) var NOK 400 millioner, 
mot NOK 150 millioner. Driftsmargin (EBITDA) 
var 44,2 % (41,5 %), mens driftsmargin EBITA 
var 41,1 % mot 37,9 %.

De største markedene for Finn.no er Bil  
(23 %), Eiendom (23 %) og Jobb (23 %).  
I tillegg utvikler markedene for Reise (9 %) 
og Torget (10 %) seg positivt. Veksttallene for 
de ulike markedene er som følger (målt mot 
fjoråret):

• Bil, opp 12 %
• Eiendom, opp 40 %
• Jobb, opp 32 %
• Torget, opp 29 %
• Reise, opp 37 %
• Oppdrag, ned 32 % (mot det  

        tidligere søkeselskapet Sesam)

 

Mediehusvirksomhet
Mediehusvirksomheten omfatter papiraviser 

og nettaviser. Papiravisene inkluderer  
distribusjons- og trykkerivirksomhet. 
 
Papiravisene:

Media Norge eier de fire regionsavisene  
Aftenposten, Bergens Tidende, Fædrelands-
vennen og Stavanger Aftenblad. Aftenposten 
og Bergens Tidende utgis 7 dager i uken, 
øvrige aviser 6 dager i uken. Mediehuset 
Aftenposten utgir også ettermiddagsutgaven 
Aften tirsdag-torsdag. Gjennom mediehusene 
Bergens Tidende og Fædrelandsvennen eier 
Media Norge lokalavisene Askøyværingen, 
Bygdanytt, Fanaposten, Strilen, VestNytt, 
Kristiansand Avis, Farsunds Avis, Lindesnes og 
Søgne og Songdalen Budstikke.

Media Norge har et omfattende  
distribusjonsapparat i regi av sine mediehus. 
Aftenposten og Stavanger Aftenblad har skilt 
distribusjon ut i egne selskap, mens i Bergens 
Tidende og Fædrelandsvennen er  
distribusjonsvirksomheten integrert  
i morselskapet. Innen eget kjerneområde  
distribuerer samtlige mediehus en rekke lokal,- 
og riksaviser i tillegg til egen avis.

Papiravisene inkludert distribusjons- og 
trykkerivirksomheten hadde i 2010 et resultat 
(EBITA) på 368,4 millioner kroner (80,3).

De strukturelle utfordringene papiravisenes 
opplagsutvikling står overfor vedvarer, men 
Media Norge-avisene har i 2010 dempet fallet 
(ned 1,5 %) målt mot 2009 (ned 2,1 %). Sett i 
forhold til andre papiraviser gjør Media Norges 
mediehus det sterkt også på lesertallsmålinger. 
Aftenposten, Bergens Tidende, Fædrelands-
vennen og Stavanger Aftenblad hadde i 2010 
et samlet opplag på 424.195 eksemplarer, mot 
431.026 i 2009.

Papiravisene hadde i 2010 opplags- 
inntekter på 1 329 millioner kroner (662 
MNOK), annonseinntekter på 2 129 millioner 
kroner (966) og øvrige inntekter på 797  
millioner kroner (307).  

Nettavisene:
Mediehusene har i tillegg noen av Norges 

ledende nettsteder. Disse har hatt en god 
lønnsomhetsutvikling de siste årene, og i fjerde 
kvartal 2010 nådde hver av dem løpende 
lønnsomhet. Nettavisene hadde i 2010 en  
omsetning på 186,8 millioner kroner (107,9  
millioner) og et resultat (EBITA) på -20,6  
millioner kroner (-22,1 millioner). 

Fra tredje kvartal er de digitale  
utviklingsressursene og de felles digital- 
satsingene i mediehusene samlet i en  
kostnadseffektiv og kraftfull enhet (Media 
Norge Digital) under ledelse av konserndirektør 
for digital virksomhet, Stig Waagbø. 
 
MEDIEHUSET AFTENPOSTEN

Aftenposten er den største avisen i Norge 
målt i opplag. Aftenpostens morgenutgave 
utkommer alle ukedager, mens ettermiddagsut-
gaven Aften har tre ukentlige utgaver tirsdag 
til torsdag. Aftenposten.no er mediehusets 
hovedsatsing på nett. Aftenposten utgir også 
magasinene A-magasinet, Innsikt, Mamma og 
Hytte.

Mediehuset hadde i 2010 driftsinntekter på 
NOK 2 094 millioner, mot NOK 1 030 millioner 
i 2009. Driftskostnadene var NOK 1 899 mil-
lioner, mot NOK 979 millioner i 2009. Driftsre-
sultatet før avskrivninger (EBITDA) var NOK 
204 millioner, mot NOK 51 millioner, mens 
driftsresultatet etter avskrivninger (EBITA) 
var NOK 195 millioner, mot NOK 41 millioner. 
Driftsmargin (EBITDA) var 9,7 % (5,0 %), mens 
driftsmargin EBITA var 9,3 % mot 4,2 %.

Aftenposten har daglig 694.000 lesere 
(TNS Gallup F&M ’11/1). Gjennomsnittlig  
opplag i 2010 for Morgen hverdag var 239.831 
eksemplarer (243.188 eksemplarer), mens det 
gjennomsnittlige opplaget for Aften var 105.012 
eksemplarer (111.566 eksemplarer).  
Gjennomsnittlig opplag for søndagsavisen var 
210.608 eksemplarer (212.834 eksemplarer). 
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MEDIEHUSET BERGENS TIDENDE
Bergens Tidende er Vestlandets ledende 

mediehus. Avisen Bergens Tidende er Norges 
største utenfor Oslo og den fjerde største 
dagsavisen på landsbasis. Bergens Tidende 
utkommer alle ukedager. BT.no er mediehusets 
hovedsatsing på nett. Bergens Tidende har fem 
heleide lokalaviser. 

Mediehuset hadde i 2010 driftsinntekter på 
NOK 1 031 millioner, mot NOK 500 millioner  
i 2009. Driftskostnadene var NOK 908  
millioner, mot NOK 449 millioner i 2009.  
Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) 
var NOK 168 millioner, mot NOK 51 mil-
lioner, mens driftsresultatet etter avskrivninger 
(EBITA) var NOK 124 millioner, mot NOK 25 
millioner. Driftsmargin (EBITDA) var 16,3 % 
(10,2 %), mens driftsmargin EBITA var 12,0 %, 
mot 5,0 %.

Papiravisen har daglig 239.000 lesere (TNS 
Gallup F&M ’11/1). Gjennomsnittlig opplag  
i 2010 var 82.432 eksemplarer (83.086  
eksemplarer). Gjennomsnittlig opplag for  
søndagsavisen var 80.971 eksemplarer 
(80.235 eksemplarer). 
 
MEDIEHUSET STAVANGER AFTENBLAD

Stavanger Aftenblad er Rogalands ledende 
mediehus. Avisen Stavanger Aftenblad, som 
er ledende innen egen region, utkommer seks 
dager i uken. Aftenbladet.no er mediehusets 
hovedsatsing på nett.  

Mediehuset hadde i 2010 driftsinntekter på 
NOK 649 millioner, mot NOK 300 millioner i 
2009. Driftskostnadene var NOK 596 millioner, 
mot NOK 268 millioner i 2009. Driftsresul- 
tatet før avskrivninger (EBITDA) var NOK 96 
millioner, mot NOK 32 millioner, mens drifts- 
resultatet etter avskrivninger (EBITA) var NOK 
53 millioner, mot NOK 7 millioner. Driftsmargin 
(EBITDA) var 14,8 % (10,7 %), mens driftsmar-
gin EBITA var 8,2 %, mot 2,3 %.

Papiravisen har daglig 169.000 lesere  
(TNS Gallup F&M ’11/1). Gjennomsnittlig  
opplag i 2010 var 63.988 eksemplarer  
(65.298 eksemplarer).  

MEDIEHUSET FÆDRELANDSVENNEN
Fædrelandsvennen er Sørlandets ledende 

mediehus. Avisen Fædrelandsvennen, som er 
ledende innen egen region, utkommer seks 
dager i uken. Fædrelandsvennens nettutgave 
tilbyr et bredt spekter av tjenester, med  
utgangspunkt i en regional forankring. 
Fædrelandsvennen har tre lokalaviser og en 
gratisavis som datterselskaper. 

Mediehuset hadde i 2010 driftsinntekter  
på NOK 456 millioner, mot NOK 218 millioner  
i 2009. Driftskostnadene var NOK 420  
millioner, mot NOK 204 millioner i 2009.  
Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) var 
NOK 56 millioner, mot NOK 14 millioner, mens 
driftsresultatet etter avskrivninger (EBITA) var 
NOK 37 millioner mot NOK 3 millioner.  
Driftsmargin (EBITDA) var 12,3 % (6,4 %), 
mens driftsmargin EBITA var 8,1 %, mot 1,4 %.

Papiravisen har daglig 101.000 lesere  
(TNS Gallup F&M ’11/1). Gjennomsnittlig  
opplag i 2010 var 37.541 eksemplarer  
(39.454 eksemplarer). 

Eivind Ljøstad og Harald Jacobsen ble  
i 2010 ansatt som henholdsvis sjefredaktør og 
adm. direktør i Fædrelandsvennen. 

Støttefunksjoner
I 2010 gjennomførte Media Norge samling 

og strømlinjeforming av de fellesfunksjoner og 
felles tjenestesentra som ble prosjektert  
i fusjonen:

IT: Media Norge IT ble samlet som en enhet 
i 2009 og betjener den øvrige virksomheten 
med IT-infrastruktur og applikasjoner. Enheten 
hadde per 31.12. 80 årsverk.

Økonomi: Fra 1.9.2010 ferdigstilte Media 
Norge opprettelsen et felles senter som støt-
ter datterselskapene med tjenester innenfor 
funksjonene regnskap, kreditt/faktura og lønn. 
Enheten hadde per 31.12. 31 årsverk*.

Kundesenter: Fra 1.5.2010 har Bergens 
Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelands-
vennen hatt felles senter for kundehenven-
delser vedrørende abonnement og privatan-
nonser i Bergen. Enheten hadde per 31.12. 
14,4 årsverk*.

Fellesfunksjonene inngår i Media Norge 
ASA. De er en forutsetning for at konsernet 
skal nå sin ambisjon om å gi konsernet økt 
lønnsomhet, mer effektiv drift, samt felles 
metodikk, felles forretningsregler og felles 
systemer.

Media Norge Trykk: Media Norge Trykk 
består av to trykkerier i Bergen (Mediatrykk og 
BT Trykk), ett i Stavanger (Aftenbladet Trykk), 
ett i Kristiansand (FV Trykk) og ett i Oslo 
(Media Norge Trykk Oslo). Media Norge Trykk 
hadde per 31.12. 206,1 årsverk*.

Frode Nordseth ble i 2010 ansatt som  
konserndirektør for strategi og operasjonell 
virksomhet og har lederansvar for IT, kunde-
senter og Media Norge Trykk (styreleder). 
Andreas Thorsheim ble ansatt som konsern- 
direktør for økonomi og finans, med ansvar for 
de felles økonomifunksjonene.

*Årsverk er oppgitt som proforma helår, og 
ikke gjennomsnittlige årsverk påløpt  
i regnskapsåret. 
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FREMTIDSUTSIKTER
Media Norges regions- og lokalaviser 

ventes å beholde sin sterke posisjon i leser-
markedet, selv om leser- og opplagsutviklingen 
er synkende. Det er ventet at Finn.no opp- 
rettholder og til dels styrker sin posisjon innen-
for rubrikkmarked og forbrukertjenester på nett. 
På nett for øvrig er det ventet trafikkvekst, både 
målt i unike brukere, deres besøkshyppighet 
og antall sidevisninger. Nettavisene vil være 
lønnsomme i 2011.

Annonsemarkedene er i fremgang, spesielt 
drevet av stillingsmarkedet, merkevare- 
annonsering og nettannonsering. Det forventes 
en noe mer moderat utvikling i eiendoms-
markedet som følge av at det er lite tilbud av 
boliger og høy omløpshastighet ved kjøp og 
salg. Media Norge har god kostnadskontroll, 
men konjunkturene i norsk økonomi forventes 
over tid å ha betydelig innvirkning på  
resultatene for konsernet.  
 
Fortsatt drift

I samsvar med regnskapsloven § 3-3a 
bekrefter styret at forutsetningen om fortsatt 
drift er til stede. Til grunn for antagelsen ligger 
konsernets langsiktige strategiske prognoser. 
Konsernet har en god økonomisk og finansiell 
stilling. Årsregnskapet for 2010 er utarbeidet 
under denne forutsetningen. 

 

PERSONAL OG ORGANISASJON
Arbeidsmiljø 

For å utvikle talenter, ledere og ansatte, 
ønsker konsernet å fremme et godt og  
stimulerende arbeidsmiljø med gode  
muligheter for personlig og faglig utvikling.

Styret anser arbeidsmiljøet i Media Norge 
for å være godt, samtidig som 2010 har vært 
preget av betydelige omstillinger.

Nedbemanning basert på sluttpakker og 
AFP-avtaler har vært viktige virkemidler i 
mediehusenes lønnsomhetsprogrammer, noe 
som har resultert i nye prioriteringer og organi-
satoriske endringer. I alt har Media Norge ved 
utgangen av 2010 106 færre årsverk enn ved 
utgangen av 2009.

Media Norge har også i 2010 gjennomført 
store strukturendringer i organisasjonen som 
har innebåret at mange ansatte har fått et nytt 
arbeidssted i konsernet. I alt er 161,2 årsverk 
i trykkeriene flyttet fra mediehusene Bergens 
Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelands-
vennen til det nye trykkerikonsernet Media 
Norge Trykk, og 62,5 årsverk er flyttet fra  
mediehusene og Finn til de nye fellesfunk- 
sjonene IT, økonomi og kundesenter.

På grunn av de store omstillinger som 
kreves av konsernet, står kompetanse- og 
organisasjonsutvikling sentralt i arbeidet med 
å videreutvikle Media Norge. En fleksibel og 
kompetent organisasjon er en forutsetning for å 
lykkes og prioriteres høyt av ledelsen.

Det gjennomføres regelmessig  
arbeidsmiljøundersøkelser i mediehusene, 
trykkeriene og Finn.no. Basert på funnene  
i disse iverksettes det tiltak for å bedre  
arbeidsmiljøet.

Antall ansatte i konsernet Media Norge, 
eks. avisbud, var ved årsskiftet totalt 2 524  
(2 709 per 31.12.2009 inkl. Media Norge Trykk 
Oslo). Konsernets datterselskaper hadde 
ansatt totalt ca. 2 400 avisbud, de fleste på 
deltid. Gjennomsnittlig sykefravær for Media 
Norges virksomheter har en økning på 0,1 %  
i 2010. Totalt, gjennomsnittlig sykefravær utgjør 
4,3 %, mot 4,2 % i 2009. 

Det har ikke vært alvorlige arbeidsulykker. 
Det er registrert 12 skademeldinger på de fire 
trykkeriene. Av disse er seks yrkesskader med 
fravær.

 
Likestilling og diskriminering

Media Norge vektlegger at kvinner og menn 
skal sikres like gode utviklingsmuligheter. I me-
diehusene arbeides det aktivt med å sikre kvin-
ner og menn like vilkår, like muligheter i forhold 
til lederstillinger og like rammebetingelser i 
forbindelse med rekruttering og utviklingsak-
tiviteter. Det arbeides systematisk med å sikre 
balanse mellom kjønnene. 

Av de ansatte i Media Norges selskaper er 
28 % kvinner og 72 % menn. Kvinneandelen er 
høyest i Stavanger Aftenblad (37,4 %), og  
varierer fra 37 % til 12 % i de andre  
selskapene. Innen enkelte områder, for  
eksempel innen trykkerivirksomhetene,  
tradisjonelle grafiske produksjonsområder og 
IT, dominerer menn, mens eksempelvis kunde-
sentrene domineres av kvinner. 

I Media Norges konsernledelse var det per 
31. desember 2010 to kvinner og elleve menn. 
I styret for Media Norge er to av de aksjonær-
valgte medlemmene kvinner, mens tre er 
menn. Av de ansattevalgte styremedlemmene 
er to kvinner og en mann, samt en mannlig 
observatør. 
 
Forskning og utvikling 

Media Norge er i stor grad kompetanse-
drevet, og datterselskaper arbeider både alene 
og i samarbeid med andre aktivt med utvikling 
av eksisterende produkter og kanaler.  
Samtidig er det betydelig fokus på å identifisere 
nye muligheter og nye produkter.

De største utviklingsoppgavene er knyttet til 
utviklingen av digitale tjenester. Ren forskning 
utøves normalt ikke. Prosjektkostnadene  
knyttet til utvikling er hovedsakelig kostnads-
ført, mens systemmessige investeringer 
aktiveres.  
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DET YTRE MILJØ
Media Norge følger en miljøbevisst strategi 

innen alle deler av konsernets virksomhet, 
samtidig som deler av virksomheten kan ha en 
påvirkning på miljøet. Dette gjelder i hovedsak 
gjennom forbruk av kraft og papir i trykkeri- 
virksomheten, og transport i forbindelse med 
distribusjon av aviser. 

Produksjon av konsernets aviser er en 
digital prosess som frem til trykk i liten grad 
påvirker det ytre miljø. Selve avisproduksjonen 
krever tilgang til ressurser som papir og energi, 
både fornybare og ikke-fornybare. 

Ved trykkeriene er regelen at fargene og 
kjemikaliene som ikke utnyttes, blir samlet inn 
og destruert i tråd med gjeldende forskrifter 
for denne type spesialavfall. Makulaturpapir 
blir innsamlet til gjenbruk. Konsernet vil ha 
gjennomført miljømerking (svanemerke eller 
tilsvarende) av alle sine fem trykkerier i løpet 
av 2010.

Trykkingen av konsernets aviser Aften-
posten, Bergens Tidende, Fædrelandsvennen 
og Stavanger Aftenblad medførte et samlet 
forbruk på 45 tusen tonn papir (48 tusen tonn), 
938 tonn trykkfarge (953  tonn) og 16,0 (15,4) 
GWh elektrisk energi. Totalt, inkludert eksterne 
oppdrag, forbrukte trykkeriene samlet 90 tusen 
tonn papir (86 tusen tonn), 1895 tonn trykk-
farge (1891 tonn) og 33,3 GWh elektrisk energi 
(28,1 GWh).*

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

* Alle sammenligningstall for trykkerivirk-
somhetens miljøpåvirkning er mot 2009 helår. 
 
EIERFORHOLD 
Eierstyring og selskapsledelse 

God eierstyring og selskapsledelse vektleg-
ges av Media Norge. Selskapet skal likebe- 
handle alle aksjonærer, ha uavhengige og 
kompetente medlemmer av styret og ledelsen, 
samt kvalifisert og uavhengig revisjon.  
Media Norges prinsipper for eierstyring og 
selskapsledelse bygger på Norsk anbefaling 
til eierstyring og selskapsledelse, tilpasset 
konsernets situasjon. Egne vedtekter sikrer at 
Media Norge trygger redaktørinstituttet, den 
regionale redaksjonelle orienteringen og en 
solid publisistisk plattform. Disse prinsippene 
videreføres også etter fusjonen med Nye  
Media Norge. Det var i 2010 stemmeretts- 
begrensninger i Media Norge. Disse opphører 
ved fusjonen med Nye Media Norge.

 
Utbytte

Media Norge ASA søker normalt å dele ut 
tilgjengelig likviditet som i henhold til budsjet-
ter og langtidsplaner ikke er nødvendig for 
å sikre overholdelse av en hensiktsmessig 
kapitalstruktur. I fusjonsplanen for fusjonen 

mellom Media Norge og Nye Media Norge var 
imidlertid bytteforholdet mellom selskapene 
fastsatt under forutsetning at det ikke forut for 
fusjonens gjennomføring ble foretatt utbetaling 
i overdragende og overtakende selskap. Styret 
vil derfor fremme forslag til generalforsamlin-
gen om at det ikke utbetales utbytte for 2010. 
 
MEDIA NORGE ASA  MORSELSKAPET

Media Norge ASA er morselskapet i konser-
net. Driftsinntektene ble NOK 236 millioner (92 
mill.). De ordinære driftskostnadene på NOK 
309 millioner (114 millioner) er knyttet til den 
løpende driften av konsernadministrasjonen og 
fellesfunksjoner. 

Antall årsverk i Media Norge ASA var ved 
årsskiftet 161,4, hvorav 126,6 inngår i felles-
funksjonene IT, økonomi og kundesenter, 24,8 
inngår i Media Norge Digital og 10,0 utgjør 
konsernledelsen og -staben. Konsernsjefen er 
Media Norge ASAs administrerende direktør. 
 
Disponering av årsresultatet 

Fri egenkapital utgjør NOK 3.351 millioner. 
Styret i Media Norge ASA foreslår følgende 
disponering av årets resultat: 
 
Årsresultat:                      TNOK   68.118 
Utbytte:                       TNOK            0 
Overført til annen egenkapital:  TNOK   68.118 
Totalt disponert:                       TNOK   68.118

Å R S B E R E T N I N G

 Bergen, 15. mars 2011.  
Styret i Media Norge ASA

Rolv Erik Ryssdal                   Lena K. Samuelsson Silow                 Jan Einar Greve                 Ådne Kverneland                Ruth Elisabeth Ropstad
   

Per Syversen                             Line Noer Borrevik                           Unni Engan 

Styrets leder

Didrik Munch
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1. Utgangspunktet for selskapets  
lederlønnspolitikk

Konsernstyret i Media Norge ser på de 
ansatte som konsernets viktigste ressurs 
og er opptatt av at konsernet tilbyr konkur-
ransedyktige vilkår for å tiltrekke og beholde 
dyktige medarbeidere. Selskapets personal-
politikk omfatter blant annet lønns- og  
pensjonsvilkår, arbeidsmiljø, ulike  
utviklingsprogram og mer tradisjonelle velferds-
goder.  Lederlønnspolitikken er en del av 
selskapets personalpolitikk. 
 
2. Hvem er omfattet av retningslinjene

Retningslinjene for lederlønnsfastsettelsen 
er fastsatt av konsernstyret i Media Norge ASA 
og gjelder avlønningen av ledende ansatte, 
men vil også være retningsgivende for avløn-
ning av andre ansatte i konsernet.

Ledende ansatte som er direkte omfattet av 
retningslinjene er konsernsjefen (Didrik Munch) 
og konserndirektørene (Olav Mugaas, (til 
1.7.10), Andreas Thorsheim (fra 1.2.10),  
Frode Nordseth (fra 1.3.10) og Stig Waagbø 
(fra 15.3.10). De samme prinsipper anvendes  
i avlønningen av topplederne i mediehusene 
og Finn.no. 
 
3. Hvilken periode gjelder erklæringen for

Erklæringen gjelder for det kommende 
regnskapsåret, jf allmennaksjeloven § 6-16 a) 
(2). Styret vil legge erklæringen til grunn for sitt 
arbeid etter behandlingen på ordinær  
generalforsamling 13. mai 2011. 
 
4. Hovedprinsippene i selskapets  
lederlønnspolitikk

Fastlønnen blant konsernets ledere opp-
fattes som moderat. Dette ligger også til grunn 
som en forutsetning for konsernstyrets vurder-
ing av ulike tilleggsytelser som en naturlig 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 

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

faktorer som lederne selv kan påvirke.  
Ordningene skal fremstå som rimelige ut fra 
konsernets resultat og verdiskaping for  
aksjonærene det enkelte år. 
 
4.1. Fastlønn 

Fastlønnen skal være en viktig del av leder-
lønnen. Media Norge tilstreber å tilby konkur-
ransemessige betingelser til sine ansatte, 
uansett stillingsnivå. Utviklingen i fastlønnen 
for ledere i konsernet følger den alminnelige 
lønnsutviklingen i samfunnet.

Det var moderat lønnsutvikling for kon-
sernledelsen i Media Norge i 2010. Konsern-
sjefen mottok samlede lønns- og pensjons- 
ytelser på 1,4 prosent mer i 2010 enn i 2009.

De øvrige konserndirektører er nye  
i stillingene fra 2010, og ansatt på lavere 
lønnsnivåer enn sine forgjengere. 
 
4.2. Styrehonorar 

Ansatte mottar ikke styrehonorar for 
styreverv de påtar seg som ledd i arbeidet for 
konsernet. 

I heleide datterselskaper utbetales det 
verken honorar til den ansatte eller til den 
ansattes arbeidsgiver. I deleide selskaper eller 
selskaper utenfor konsernet utbetales  
styrehonorar til arbeidsgiver. 
 
4.3. Naturalytelser og andre særlige  
ordninger

Ledende ansatte vil normalt ha  
naturalytelser som er vanlige for sammenlign-
bare stillinger, det vil si fri telefon, bærbar pc, fri 
bredbåndstilknytning og -bruk, aviser, firmabil 
eller bilgodtgjørelse og parkering. Det gjelder 
ingen særskilte begrensninger for hva slags 
andre ytelser som kan avtales.

Konsernet har ingen generell lederlåns- 
ordning i Media Norge. Ingen av konsern- 
direktørene har i dag lån i Media Norge. 
 
4.4. Kortsiktig variabel lønn

Det er fastsatt retningslinjer for bruk av vari-
abel lønn og andre incentivordninger  
i konsernet. Konsernstyret mener det er behov 

for å kunne tilby ulike incentivordninger for å 
sikre langsiktig verdiskapning og entreprenør-
skap. Slike incentivordninger kan bestå av 
korttidsincentiver (normalt årlig bonus) og 
langtidsincentiver (normalt treårig).  
Konserndirektørene i Media Norge er fra 2011 
av styret foreslått innlemmet Schibsteds  
langsiktige incentivordning.

Ledende ansatte deltar i et 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 fire månedslønner for konsern-
direktører og adm. direktører i mediehusene 
og Finn. For andre ansatte er utbetalingen det 
enkelte år normalt begrenset til tre månedsløn-
ner. 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 konsernsjef 
og konserndirektører for regnskapsåret 2010 
fremgår av noter til regnskapet.

Konsernledelsen fikk ikke utbetalt kortsiktig 
variabel lønn i 2010 knyttet til regnskapsåret 
2009. Det vil i 2011 betales ut kortsiktig  
variabel lønn for regnskapsåret 2010 til  
konsernsjef Didrik Munch (1.217.188 kr),  
konserndirektørene Andreas Thorsheim 
(462.000 kr.), Frode Nordseth (558.540 kr)  
og Stig Waagbø (487.500 kr) 
 
4.5. Langsiktig variabel lønn

Konsernledelsen inngikk i 2010 ikke  
i Schibsteds langsiktige incentivprogram.

Konsernsjefen og konserndirektørene er 
sammen med de adm. direktørene i medie-
husene av styret foreslått innlemmet  
i Schibsteds langsiktige inventivprogram fra 
1.1.2011. Dette besluttes av general- 
forsamlingen i Media Norge 13. mai 2011.

Incentivprogrammet baserer seg på opp-
nådde finansielle resultater over en treårspe-
riode, med oppgjør i aksjer dersom målene 
innfris. Lederne måles på Media Norges 
resultater.



Grunnbeløp: Ved oppstart av hvert program 
får deltakerne et definert grunnbeløp som 
regnes i prosent av fastlønnen. Grunnbeløpets 
størrelse (som andel av deltakernes fastlønn) 
og allokeringen i aksjebeløp og prestasjons-
beløp (se nedenfor) avgjøres hvert år av styret.

2011-programmet: 1/3 av grunnbeløpet 
(«aksjekjøpsbeløpet») benyttes til aksjekjøp 
ved programmets oppstart basert på aksjekurs 
første børsdag ved oppstart i januar (normalt 
2. januar), men aksjene blir først frigitt til fordel 
for deltakeren når det enkelte program utløper 
etter 3 år. For konsernsjefen forutsettes det at 
han står i uoppsagt stilling ved programmets 
utløpstid. For konserndirektørene gjelder dette 
ikke, slik at disse beholder aksjene ervervet 
gjennom aksjekjøpsbeløpet dersom de slutter 
før programmet løper ut.

Resten, dvs. 2/3 av Grunnbeløpet 
(«prestasjonsbeløpet»), knyttes til treårige 
prestasjonskriterier, resultatmål. Ved utløpet av 
treårsperioden får deltakerne oppgjør  
i Schibsted-aksjen basert på måloppnåelse  
i treårsperioden. Antall aksjer beregnes med 
utgangspunkt i snittkurs over programmets 
treårsperiode.

Maksimal uttelling etter tre år avhenger av 
måloppnåelse i perioden. Dersom minimum 
måloppnåelse ikke nås, vil kun aksjekjøps- 
beløpet være utbetalt ved avslutning av  
treårsprogrammet.

Måloppnåelse: Ved oppstart av hvert  
program fastsetter styret skalaen  
formåloppnåelse i programmet på de ulike 
deltakernivåene.

Nye programmer: Oppstart av nytt treårig 
program besluttes hvert år av styret. Budsjett 
og de mest realistiske tilgjengelige prognoser 
skal benyttes ved fastsettelse av treårige 
EBITA-mål på de ulike målene i det enkelte 
program. Målet skal settes på et nivå som er 
noe å strekke seg etter.

Beslutning: Hovedstruktur, maksimalt antall 
deltakere og kostnadsestimater for det enkelte 
program fremlegges for generalforsamlingen  
i Media Norge til godkjennelse i oppstart året, 

normalt innen utgangen av mai. Forslaget 
inngår som del av Lederlønnserklæringen.

Programoppstart skjer etter generalforsam-
lingens godkjennelse, med tilbakevirkende kraft 
fra 1.1. samme år. 
 
5. Pensjonsordninger

Konsernsjefen og andre ledende ansatte 
i Norge er på lik linje med andre ansatte med 
i konsernets kollektive pensjonsordninger, se 
note 12 til konsernregnskapet.

Konsernsjef Munch har avtale som  
innebærer at han har rett til, og hvis Media 
Norge krever det, plikt til, å fratre fra fylte 62 år. 
Full årlig førtidspensjon utgjør 66 prosent av 
årslønnen han hadde som konsernsjef. Hans 
pensjonsavtale sikrer livsvarig alderspensjon 
fra 67 år med 66 prosent av  
pensjonsgrunnlaget, samt en forsikring som vil 
gi uførepensjon på 66 prosent. Som  
erstatning for ektefelle/samboer/barnepensjon 
har konsernsjefen i tillegg til ordinær  
gruppelivsforsikring på inntil tre ganger 12G, en 
ekstra gruppelivsforsikring på inntil fem ganger 
lønn over 12G. Ved fratredelse før fylte 62 år 
beholdes opptjente rettigheter til førtidspensjon 
og alderspensjon, såfremt ikke konsernsjef 
sies opp som følge av vesentlig mislighold eller 
avskjedsgrunn i henhold til arbeidsmiljøloven. 

Konserndirektør Mugaas (fratrådt 1. juli 
2010) hadde videreført pensjonsavtale fra 
Schibsted-konsernet som innebar at han 
skulle førtidspensjoneres fra fylte 60 år med en 
pensjon på 66 prosent av årslønn. Han hadde 
videre avtale om livsvarig alderspensjon fra 
67 år med 66 prosent av pensjonsgrunnlaget, 
uførepensjon på 66 prosent og ektefelle- 
pensjon på 60 prosent av alderspensjon. 

Øvrige konserndirektører (Thosheim,  
Waagbø, Nordseth) har, i tillegg til 
innskuddspensjon, forsikringsdekket  
uførepensjon inntil 66 prosent av årslønn, samt 
utvidet gruppelivsforsikring på inntil fem ganger 
lønn over 12G, i tillegg til ordinær gruppelivs-
forsikring på inntil tre ganger 12G. Det gjelder 
konkurransebegrensninger og avkortings-

bestemmelser så lenge ledende ansatte mottar 
førtidspensjon fra Media Norge.

Konsernet har som mål å skape et mest 
mulig enhetlig pensjonssystem i konsernet og 
vil fortsette dette arbeidet i 2011. Ordningene 
vurderes i forhold til ledernes totalkompensa- 
sjon og i forhold til sammenlignbare selskaper. 
 
6.  Etterlønnsordninger

Konsernsjefens etterlønn tilsvarer 18 
månedslønner utover oppsigelsestiden på seks 
måneder. Øvrige konserndirektører  
(Thorsheim, Waagbø, Nordseth), har etter-
lønnsordning tilsvarende 6 måneders lønn 
utover oppsigelsestiden på seks måneder.

Det er konkurranseforbud og normalt 
avkortningsbestemmelser i etterlønnsperioden. 
Etterlønn utbetales bare ved selskapets  
oppsigelse; ikke ved lederens oppsigelse og 
ikke hvis det foreligger avskjedsgrunn. 
 
7. Virkninger for selskapet og aksjeeierne 
av avtaler inngått eller endret etter 1.1. 2011

Konsernsjefen og konserndirektørene 
trer inn i Schibsteds langsiktige incentiv- 
program i 2011.

For øvrig har det ikke vært gjort endringer  
i avtaler i 2011. 
 
8. Saksbehandlingsregler

Konsernstyret har vedtatt retningslinjer 
knyttet til avlønning av ledende ansatte i Media 
Norge på basis av innspill fra administrasjonen.  
Tilsetting av daglig leder i Media Norge ASA 
(konsernsjef) hører inn under konsernstyret. 
Konsernstyret fastsetter lønn og annen godt-
gjørelse til daglig leder i møte, jf. allmenn- 
aksjeloven § 6-19 (1). Daglig leder (konsern-
sjef) fastsetter lønn og annen godtgjørelse til 
andre ledende ansatte innenfor retningslinjene 
for avlønning av ledende ansatte i Media Norge 
ASA. 

Bergen, 15. mars 2011
For konsernstyret i Media Norge ASA
Rolv Erik Ryssdal
Styrets leder
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Konsolidert resultatregnskap 1. januar – 31. desember   
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(Beløp i TNOK) Note 2010 2009
Driftsinntekter 5 405 483 2 430 361
Varekostnad 9 -430 614 -178 274
Lønnskostnader 10 -2 316 972 -1 059 597
Avskrivninger og amortiseringer 17, 19 -270 653 -106 048
Andre driftskostnader 13 -1 632 765 -876 611
Driftsresultat før resultat fra tilknyttede selskaper, nedskrivninger og 
andre inntekter og kostnader

754 479 209 831

Resultat fra tilknyttede selskaper 6 -7 122 -1 303
Driftsresultat før nedskrivninger og andre inntekter og kostnader 747 357 208 528
Nedskrivninger 17, 19 -23 744 -24 311
Andre inntekter og kostnader 14 32 386 -4 882
Driftsresultat  755 999 179 335

Finansinntekter 15 40 247 9 145
Finanskostnader 15 -13 335 -14 107
Ordinært resultat før skattekostnad 782 911 174 373
Skattekostnad 16 -219 972 -44 793
Årets resultat (total virksomhet)  562 939 129 580

Minoritetens andel av årets resultat 146 026 14 545
Majoritetens andel av årets resultat 416 913 115 035
Resultat per aksje (kroner) 4,17 2,23
Utvannet resultat per aksje (kroner) 4,17 2,23
Resultat per aksje, videreført virksomhet (kroner) 4,17 2,23
Utvannet resultat per aksje, videreført virksomhet (kroner) 4,17 2,23

Oppstilling over totalresultat

(Beløp i TNOK) 2010 2009

Årsresultat 562 939 129 580
Virkelig verdi investeringer tilgjengelig for salg -359 6 335
Omregningsdifferanser 2 248 -719
Totalresultat 564 828 135 196

Minoritetens andel av totalresultat 147 150 14 463
Majoritetens andel av totalresultat 417 678 120 733
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Konsolidert balanse pr. 31. desember   

(Beløp i TNOK) Note 2010 2009
EIENDELER
Utsatt skattefordel 16 50 847 70 488
Immaterielle eiendeler 17 1 496 826 1 407 410
Investeringseiendom 18 63 000 63 000
Varige driftsmidler 19 1 593 448 1 251 708
Investeringer i tilknyttede selskaper 6 60 825 57 153
Langsiktige finansielle eiendeler 21 47 001 48 869
Andre langsiktige eiendeler 22 19 406 21 845
Langsiktige eiendeler  3 331 353 2 920 473
Varelager 9 25 896 15 373
Kundefordringer og andre fordringer 24 719 996 669 594
Kortsiktige finansielle eiendeler 21 3 486 7 517
Fordring konsernkontoordning Schibsted 25 1 998 468 2 038 823
Bankinnskudd, kontanter og lignende 25 180 183 344 054
Kortsiktige eiendeler  2 928 029 3 075 361

Sum eiendeler  6 259 382 5 995 834

EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER
Aksjekapital 100 000 100 000
Annen egenkapital 3 217 874 3 506 859
Majoritetens andel av egenkapital 3 317 874 3 606 859
Minoritetsinteresser 453 048 193 798
Egenkapital  3 770 922 3 800 657

Utsatt skatt 16 44 081 -
Pensjonsforpliktelser 12 1 089 712 1 058 382
Langsiktig rentebærende gjeld 27 18 113 18 695
Andre langsiktige forpliktelser 28 45 696 50
Langsiktige forpliktelser  1 197 602 1 077 127

Kortsiktig rentebærende gjeld 27 4 061 2 515
Betalbar skatt 16 200 147 58 707
Andre kortsiktige forpliktelser 28 1 086 650 1 056 828
Kortsiktige forpliktelser  1 290 858 1 118 050

Sum egenkapital og forpliktelser  6 259 382 5 995 834

Styrets leder

Didrik Munch
konsernsjef

 Bergen 15. mars 2011
Styret i Media Norge ASA

Rolv Erik Ryssdal         Lena K. Samuelsson Silow          Jan Einar Greve          Ådne Kverneland           Ruth Elisabeth Ropstad
                       

                             Per Syversen                        Line Noer Borrevik                     Unni Engan                          
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Kontantstrømoppstilling – konsern
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(Beløp i TNOK) Note 2010 2009
KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER
Ordinært resultat før skattekostnad 782 911 174 373
Resultat fra tilknyttede selskaper 6 7 122 1 303
Mottatt utbytte fra tilknyttede selskaper 6 561 24
Betalte skatter -48 746 -3 521
Tap/(-gevinst) ved avhendelse av langsiktige eiendeler -26 512 -32 475
Av- og nedskrivninger varige driftsmidler 19 214 095 92 544
Amortisering og nedskrivning av immatrielle eiendeler 17 80 302 37 815
Nedskrivninger finansielle eiendeler holdt for salg 21 1 819 1 769
Forskjell mellom resultatført pensjonskostnad og innbetaling til pensjonsordninger -75 583 46 871
Endring i varelager, kundefordringer, leverandørgjeld og periodiseringer -88 556 130 806
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  847 413 449 509

KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER
Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 17,19 -161 475 -46 517
Netto utbetaling ved kjøp av datterselskap 4 -163 785 -366
Innbetaling ved salg av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 5 041 9 711
Netto innbetaling ved nedsalg i Finn.no - 1 368 963
Netto innbetaling ved salg av datterselskap 24 461 36 222
Netto kontantstrøm ved kjøp/salg av andre aksjer og andeler -12 433 -2 411
Mottatt utbytte 604 -
Netto kontantstrøm fra andre investeringer/salg 7 757 -998
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter  -299 830 1 364 604

Netto kontantstrøm før finansiering  547 583 1 814 113

KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER
Opptak av ny rentebærende gjeld 1 543 -
Nedbetaling av rentebærende gjeld -2 783 -121 438
Minoritetens kapitalinnskudd og uttak 242 -
Kapitalnedsettelse med tilbakebetaling til aksjonærene - -1 000
Kjøp/salg av egne aksjer -19 -
Betalt utbytte -750 792 -30 286
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  -751 809 -152 724

Netto kontantstrøm for året -204 226 1 661 389
Kontanter og kontantekvivalenter 01.01 2 382 877 7 003
Tilgang ved etablering Media Norge konsern - 714 485
Kontanter og kontantekvivalenter 31.12. (*)  2 178 651 2 382 877

(*) Herav fordring konsernkontoordning Schibsted 1 998 468 2 038 823
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Se note 26 for en beskrivelse av de ulike komponentene i egenkapitalen.

* Gjelder minoritetseiernes salgsopsjoner i Flytteportalen, se nærmere omtale i note 4.

               Majoritetsinteresse

Aksje-  
kapital

Overkurs- 
fond 

Egne 
aksjer

Tilbakeholdt 
resultat

Fond for 
verdi-

endringer

Omregn. 
differanse

Sum 
 majoritet   

Minoritets-
interesse

Sum  
egen- 

kapital

Pr. 1. januar 2009 1 000 - - 38 - - 1 038 - 1 038
Årets totalresultat - - - 115 035 6 335 -637 120 733 14 463 135 196
Kapitalnedsettelse med 
tilbakebetaling til eierne -1 000 - - - - - -1 000 - -1 000
Kapitalforhøyelse ved etablering
Media Norge konsern 1 000 000 3 556 058 - - - - 4 556 058 - 4 556 058
Effekter knyttet til etablering av
Media Norge konsern - - - -2 034 735 - -2 034 735 54 923 -1 979 812
Avgang datterselskap - - - - - - -11 123 -11 123
Nedsalg datterselskap (FINN.no) - - - 955 941 - - 955 941 140 704 1 096 645
Kapitalnedsettelse med overføring 
til fond -900 000 -3 556 058 - 4 456 058 - - - - -
Andre effekter ført mot 
egenkapitalen - - - 8 824 - - 8 824 -5 169 3 655
Pr. 31. desember 2009 100 000 - - 3 501 161 6 335 -637 3 606 859 193 798 3 800 657
Årets totalresultat - 416 913 -359 1 124 417 678 147 150 564 828
Utbytte - -684 882 - - -684 882 - -684 882
Utbytte til minoritet - - - - - -65 910 -65 910
Tilgang datterselskap - - - - - 196 561 196 561
Effekt forpliktelse knyttet til  
put-opsjon* - -15 363 - - -15 363 -24 135 -39 498
Kjøp/salg egne aksjer -19 - - - -19 - -19
Andre effekter ført mot 
egenkapitalen - -6 399 - - -6 399 5 584 -815
Pr. 31. desember 2010 100 000 - -19 3 211 430 5 976 487 3 317 874 453 048 3 770 922
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Note 1 – Selskapsinformasjon

Media Norge ASA er hjemmehørende i Norge. Selskapets 
hovedkontor ligger i Bergen. Selskapets postadresse er  
Postboks 6113 BS, 5892 Bergen. Media Norge ASA er et  
datterselskap av Schibsted ASA.  
Selskapet er etablert 12. oktober 2006.

Media Norge ASA er eierselskapet til Aftenposten, Bergens 
Tidende, Fædrelandsvennen, Stavanger Aftenblad og  
Finn.no. Konsernet er ledende i Norge både når det gjelder 
trykte medier, onlinetjenester, trykk og distribusjon. 

Regnskapet er godkjent av styret 15. mars 2011 og vil bli 
fremlagt for generalforsamlingen 13. mai 2011.

Media Norge ASA er et datterselskap av børsnoterte Schib-
sted ASA. Schibsted utarbeider konsernregnskap der Media 
Norge konsern inngår. Schibsted har forretningskontor i Oslo, 
og konsernregnskapet kan fås ved henvendelse til Schibsted 
ASA, Apotekergata 10, 0107 Oslo.

Note 2 – Vesentlige regnskapsprinsipper
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 og investeringer 
kategorisert som tilgjengelig for salg som måles til virkelig 
verdi. 
Konsernets resultatregnskap er inndelt etter art for inntekter 
og kostnader.
Utarbeidelse av årsregnskap i henhold til IFRS krever at 
ledelsen benytter estimater og forutsetninger som påvirker 
rapporterte beløp. Videre kreves at ledelsen gjør vurderinger 
knyttet til anvendelsen av konsernets regnskapsprinsipper. 
Områder som er sterkt påvirket av estimater og 
vurderinger, er komplekse eller har vesentlig betydning for 
konsernregnskapet, er omtalt i note 3, Estimatusikkerhet. 

ENDRING I REGNSKAPSPRINSIPPER
Media Norge anvender med virkning fra 1. januar 2010 ny 
IFRS 3 Virksomhetssammenslutninger (revidert) og ny IAS 27 
Konsernregnskap og separat finansregnskap (revidert), samt 
de tilknyttede endringene i IFRS 2, IFRS 5, IFRS 7, IAS 7, 
IAS 21, IAS 28, IAS 31 og IAS 39.
Ny IFRS 3 anvendes prospektivt for 
virksomhetssammenslutninger med overtakelsestidspunkt fra 
og med 1. januar 2010. Ny IAS 27 anvendes retrospektivt, 
men for vesentlige deler av endringene er det gitt unntak slik 
at disse endringene kun anvendes prospektivt. Anvendelse 
av ny IAS 27 har ikke medført endringer knyttet til tidligere 
perioder.
Endringene i standardene påvirker regnskapsmessig 
behandling av trinnvis overtakelse, minoritetsinteresser, 

utgifter i tilknytning til overtakelsen, betingede vederlag, 
forpliktelse til kjøp av minoritetsinteressers eierinteresser, 
endringer i eierinteresser i datterselskap som ikke medfører 
tap av kontroll og tap av kontroll over datterselskap.
I virksomhetssammenslutninger som gjennomføres trinnvis, 
måles tidligere eierinteresse på nytt til virkelig verdi på 
overtakelsestidspunktet, og tilknyttede gevinster og tap 
innregnes i resultatet. Virkelig verdi av tidligere eierinteresse 
påvirker direkte det beløp for goodwill som innregnes på 
overtakelsestidspunktet. Tidligere ble slike eierinteresser 
ikke målt på nytt på overtakelsestidspunktet. Goodwill ble 
innregnet med summen av goodwill beregnet separat for hver 
enkelt transaksjon.
Konsernet velger separat for hver enkelt 
virksomhetssammenslutning hvorvidt eventuelle 
minoritetsinteresser på overtakelsestidspunktet skal måles 
til virkelig verdi eller til forholdsmessig andel av det overtatte 
foretakets identifiserbare nettoeiendeler. Tidligere kunne slike 
minoritetsinteresser kun måles til forholdsmessig andel av det 
overtatte foretakets identifiserbare nettoeiendeler.
Utgifter som påløper i tilknytning til overtakelsen, ut over 
de som er knyttet til gjeld og egenkapital, kostnadsføres. 
Tidligere ble slike utgifter innregnet som en del av 
virksomhetssammenslutningens anskaffelseskost og dermed 
residualt som goodwill.
For virksomhetssammenslutninger med overtakelsestidspunkt 
1.1.2010 eller senere innregnes etterfølgende endringer i 
virkelig verdi av betinget vederlag i resultatet. Tidligere ble 
slike endringer innregnet i virksomhetssammenslutningens 
anskaffelseskost og følgelig i goodwill. Tidligere prinsipp 
vil fortsatt anvendes for endringer i virkelig verdi etter 
1.1.2010 for betingede vederlag som er knyttet til 
virksomhetssammenslutninger med overtakelsestidspunkt 
31.12.2009 eller tidligere.
Endring i innregnet forpliktelse knyttet til forpliktelse til kjøp av 
minoritetsinteressers eierinteresser innregnes i egenkapitalen. 
Tidligere ble slike endringer, ut over endring som følge 
av tilbakeholdt resultat knyttet til minoritetsinteressers 
eierinteresse og beregnet rentekostnad, innregnet som 
endring i goodwill.
Endring i eierinteresser i datterselskap som ikke medfører tap 
av kontroll, regnskapsføres som egenkapitaltransaksjoner. 
Ved tidligere økninger av eierandel i datterselskaper 
ble goodwill knyttet til økt eierandel innregnet, og 
anskaffelseskost for den økte eierandelen ut over innregnet 
goodwill ble innregnet i egenkapitalen. Tidligere reduksjoner 
av eierandel i datterselskap ble også regnskapsført som 
egenkapitaltransaksjoner. Dog ble goodwill henførbar 
til redusert eierandel ble fraregnet, og gevinst ved salg, 
beregnet som salgsvederlag fratrukket solgt andel av 
identifiserbare netto eiendeler og goodwill, ble innregnet 
midlertidig i egenkapital og innregnet i resultat når kontroll 
opphørte.
Ved tap av kontroll over datterselskap måles eventuell 
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investering som er beholdt i det tidligere datterselskapet 
til virkelig verdi. Tidligere ble slike investeringer målt til 
forholdsmessig andel av datterselskapets netto eiendeler.
Anvendelse av tidligere prinsipper også for regnskapet for 
2010 ville ikke ha påvirket resultatregnskapet til Media Norge.

KONSOLIDERINGSPRINSIPPER 
Konsernregnskapet omfatter morselskapet Media Norge ASA 
og alle datterselskap, presentert som regnskapet til en enkelt 
økonomisk foretaksenhet. Konserninterne mellomværender, 
transaksjoner, inntekter og kostnader er eliminert. 
Datterselskap er alle foretak Media Norge ASA, direkte eller 
indirekte, kontrollerer. Kontroll er makt til å styre foretakets 
finansielle og driftsmesige 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 konvertible, tas i 
betraktning når det avgjøres om kontroll foreligger. 
Datterselskap inngår i konsernregnskapet fora det tidspunkt 
Media Norge ASA faktisk oppnår kontroll over datterselskapet 
(overtagelsestidspunktet) og frem til det tidspunkt Media Norge 
ASAs kontroll over datterselskapet opphører.
Minoritetsinteresse (ikke-kontrollerende eierinteresse) 
er et datterselskaps egenkapital som ikke direkte eller 
indirekte kan henføres til morselskapet Media Norge 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 Media Norge ASA 
eller et datterselskap er overtakende foretak, dvs. er foretaket 
som oppnår kontroll over et annet foretak eller en annen 
virksomhet, regnskaps føres 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 minoritets interesser 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, ut over 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 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 i 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.
Ved konsolidering av utenlandsk datterselskap foretas en 
omregning fra datterselskapets funksjonelle valuta til norske 
kroner ved at eiendeler og forpliktelser omregnes til dagskurs 
og inntekter og kostnader omregnes til gjennomsnittlige 
transaksjonskurser. Omregningsdifferanser føres mot 
konsernets egenkapital inntil avhendelse av investeringen.

Felleskontrollert virksomhet
Som felleskontrollert virksomhet defineres selskaper hvor 
Media Norge eller datterselskaper har eierinteresser og 
den økonomiske aktiviteten er regulert gjennom avtale 
mellom eierne slik at disse har felles kontroll. For at en 
avtale skal innebære felles kontroll, må det være krav om 
enstemmighet blant deltakerne om beslutninger av særlig 
viktighet. Slik felleskontrollert virksomhet regnskapsføres 
etter bruttometoden hvor Media Norges andel av resultat- og 
balanseposter innarbeides linje for linje i konsernregnskapet.

Tilknyttede selskaper
Som tilknyttede selskaper defineres selskaper hvor Media 
Norge eller dets datterselskaper har betydelig innflytelse 
uten at det foreligger kontroll. Betydelig innflytelse foreligger 
normalt ved en eierinteresse på 20-50 %. Tilknyttede 
selskaper regnskapsføres etter egenkapitalmetoden hvor 
Media Norges andel av resultat etter skatt, samt gevinster og 
tap ved salg, resultatføres på egen linje i resultatregnskapet. 
I balansen inngår investeringen til kostpris korrigert for 
innarbeidet resultatandel og mottatt utbytte.
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PRINSIPPER FOR KLASSIFISERING, MÅLING OG 
INNREGNING 
Segmentinndeling 
Segmentinformasjon som presenteres etter IFRS 8 er basert 
på ledelsestilnærming og presenteres på samme måte som 
intern rapportering for styringsformål. 

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.
Provisjoner knyttet til annonsesalg og løssalg innregnes som 
driftskostnad.
Inntekter fra TV- og filmproduksjoner innregnes etter metoden 
for løpende avregning.
Salg av distribusjonstjenester inntektsføres etter hvert 
som det leveres. Inntektene er basert på transport og 
distribusjonsavtaler.
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.

Klassifisering 
Eiendeler og forpliktelser knyttet til virksomhetens varekretsløp 
klassifiseres som henholdsvis kortsiktige eiendeler og 
kortsiktige forpliktelser. Eiendeler og forpliktelser som ikke 
er knyttet til varekretsløpet, klassifiseres som kortsiktige 
eiendeler eller kortsiktige forpliktelser dersom de er av 
kortsiktig art, normalt med forfall innen ett år. Aksjer og 
investeringer som ikke er til varig eie, klassifiseres som 
kortsiktige eiendeler. Øvrige eiendeler og forpliktelser 
klassifiseres som henholdsvis langsiktige eiendeler og 
langsiktige forpliktelser. 

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.
Konsernet klassifiserer ved anskaffelse sine finansielle 
instrumenter i følgende kategorier: Finansielle eiendeler og 
finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet, lån og 
fordringer, finansielle eiendeler tilgjengelig 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.
Lån og fordringer er ikke-derivative finansielle eiendeler med 
faste eller bestembare betalinger som ikke blir notert i et aktivt 
marked. Kategorien lån og fordringer inngår i balansepostene 
andre langsiktige eiendeler, kundefordringer og andre 
fordringer samt kontanter og kontantekvivalenter. Lån og 
fordringer førstegangsinnregnes til virkelig verdi tillagt direkte 
henførbare transaksjonsutgifter. Etter førstegangsinnregning 
måles lån og fordringer til amortisert kost ved bruk av effektiv 
rente-metode, redusert med eventuelle tap ved verdifall. Lån 
og fordringer av kortsiktig karakter blir for praktiske formål ikke 
gjenstand for effektiv renteberegning. Effektiv rente på lån og 
fordringer resultatføres som finansinntekter.
Finansielle eiendeler tilgjengelig 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 
tilgjengelig 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 direkte mot egenkapitalen (fond for urealiserte 
gevinster) 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 til utbytte er fastsatt.
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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 risiko- og 
gevinstpotensialer knyttet til eie av eiendelen. Finansielle 
forpliktelser fraregnes når forpliktelsen i henhold til avtalen er 
oppfylt, kansellert eller 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 tilgjengelig 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.

Eiendom, anlegg og utstyr og immaterielle eiendeler 
Eiendom, anlegg og utstyr og immaterielle eiendeler med 
unntak av goodwill vurderes til anskaffelseskost med fradrag 
for akkumulerte av- og nedskrivninger. Utgifter til utvikling 
av programvare og andre immaterielle eiendeler utgiftsføres 
inntil alle kriterier for balanseføring er oppfylt. Utgifter pådratt 
etter at alle kriterier for balanseføring som immateriell eiendel 
er oppfylt, herunder sannsynliggjøring av verdi gjennom 
forventede fremtidige økonomiske fordeler, blir balanseført. 
Anskaffelseskost inkluderer direkte og indirekte kostnader 
som kan henføres til utvikling av eiendelen. Lånekostnader 
inkluderes ikke i anskaffelseskost.
Eiendom, anlegg og utstyr og immaterielle eiendeler med 
begrenset økonomisk levetid avskrives over forventet 
brukstid, hensyntatt estimert restverdi ved utrangering. 
Avskrivningsplan baseres på dekomponering ved vesentlighet.  
Avskrivningsplan og estimatet på restverdi revurderes hvert 
regnskapsår.
Goodwill og immaterielle eiendeler med ubestemt levetid 
avskrives ikke, men testes årlig for eventuelt verdifall (jf. 
omtale nedenfor).
Normalt vedlikehold kostnadsføres i takt med at vedlikeholdet 
utføres. Utgifter til oppgradering balanseføres som en del av 
anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlets gjenværende 
økonomiske levetid. Ved utskiftning av deler av et driftsmiddel 
fraregnes komponenten som blir erstattet og den nye 
komponenten balanseføres. Utgifter i forbindelse med tiltak 
til forbedring av det indre og ytre miljø kostnadsføres når de 
påløper, med mindre tiltakene medfører økning av kapasitet, 
produktivitet eller økonomisk levetid for anlegg. 
Investeringseiendom rapporteres på separat linje i balansen 
og vurderes som annen eiendom, anlegg og utstyr. Som 
investeringseiendom klassifiseres eiendommer som ikke er 
eierbenyttet, men som benyttes for å opptjene leieinntekter 
eller for verdistigning på kapital. 
Dersom det foreligger indikasjoner på verdifall på eiendom, 
anlegg og utstyr og immaterielle eiendeler, vurderes behovet 
for nedskrivning. Denne vurderingen gjøres for den enkelte 
eiendel eller for en mer aggregert kontantstrømsgenererende 
enhet, som også omfatter goodwill. Det foretas nedskrivning 
dersom verdien i balansen overstiger gjenvinnbart beløp. 
Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og 
nåverdien av de fremtidige kontantstrømmer eiendelen eller 
enheten forventes å generere. Reversering av nedskrivning 
foretas dersom grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er 
til stede, med unntak for goodwill hvor nedskrivninger ikke 
reverseres.
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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 Media Norge 
klassifiseres leieavtalen som finansiell. Når leieobjektet 
i finansielle leieavtaler er avskrivbare, balanseføres og 
avskrives de planmessig som andre avskrivbare eiendeler. 
Avdragsdelen av leieforpliktelsen medtas i rentebærende 
gjeld. Gjelden reduseres løpende med betalt leie fratrukket 
renteelementet i leien. Andre leieavtaler klassifiseres 
som operasjonelle, og årlig leiebeløp kostnadsføres som 
leiekostnad.

Omregning av utenlandsk valuta
Hvert enkelt foretak som inngår i konsernregnskapet måler 
sitt resultat og sin finansielle stilling ved bruk av valutaen 
innenfor det primære økonomiske miljøet det opererer (den 
funksjonelle valutaen). Konsernregnskapet presenteres i 
norske kroner, som er Media Norge ASAs funksjonelle valuta 
og presentasjonsvaluta.
Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på 
transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta 
omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens 
kurs. Ikke-pengeposter som måles til historisk kurs 
uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til norske kroner 
ved å benytte valutakursen på transaksjonstidspunktet. 
Ikke-pengeposter som måles til virkelig verdi uttrykt i 
utenlandsk valuta, omregnes til valutakursen fastsatt på 
balansetidspunktet. Valutakursendringer resultatføres løpende 
i regnskapsperioden.
Ved virkelig verdisikring, hvor krav til dokumentasjon og måling 
av sikringseffektivitet er oppfylt, resultatføres verdiendring 
på sikringsinstrumentet i samme periode som verdiendring 
på sikringsobjektet. Ved kontantstrømsikring og sikring av 
nettoinvestering i utenlandsk virksomhet, føres verdiendring 
på sikringsinstrument midlertidig mot egenkapital.
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). 
Eiendeler og forpliktelser omregnes til sluttkurs på 
balansedagen og inntekter og kostnader omregnes til 
gjennomsnittlige kurser for perioden. Valutakursdifferanser 
som fremkommer, innregnes som atskilt egenkapitalpost inntil 
avhendelse av den utenlandske virksomheten.
Goodwill og reguleringer av eiendelers og forpliktelsers 
balanseførte verdi til virkelig verdi ved overtagelse 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.

Pensjoner
Pensjonsforpliktelser knyttet til ytelsesplaner vurderes til 
nåverdien av de fremtidige pensjonsytelser som er opptjent 
på balansedagen og beregnes på basis av forutsetninger om 
blant annet diskonteringsrente, forventet fremtidig lønnsvekst 
og pensjonsregulering. Pensjonsmidler vurderes til virkelig 
verdi. Netto pensjonsforpliktelse relatert til underfinansierte 
ordninger klassifiseres som langsiktig forpliktelse, mens 
netto pensjonsmidler relatert til overfinansierte ordninger 
klassifiseres som langsiktig eiendel. Netto pensjonskostnad, 
som er brutto økning i pensjonsforpliktelser 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 eller resultatføres umiddelbart dersom 
endringen medfører umiddelbar endring i opptjente rettigheter. 
Endringer i pensjonsforpliktelsen og pensjonsmidlene som 
skyldes endringer i og avvik mot beregningsforutsetningene, 
resultatføres over gjennomsnittlig gjenværende 
opptjeningstid 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, samt 
flerforetaksplaner hvor deltagernes andel av forpliktelser og 
midler ikke kan beregnes pålitelig, regnskapsføres tilskuddet 
som periodens pensjonskostnad.

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 revurderer selskapene sine estimater for 
antall opsjoner som forventes å bli innvunnet. Ved endringer 
justeres kostnadsført beløp for å gjenspeile det antall opsjoner 
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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Skatt 
Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i netto 
utsatt skatt-forpliktelse som skal føres over resultatet. 
Eiendeler og forpliktelser ved utsatt skatt beregnes alle på 
grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessig 
og skattemessig verdi av eiendeler og forpliktelser, samt 
fremførbare underskudd, i samsvar med IAS 12. Det er ikke 
beregnet utsatt skatt på opptjente resultater i datterselskaper, 
felleskontrollerte virksomheter eller tilknyttede selskaper 
da disse selskapene er innenfor fritaksmodellen. Eiendel 
ved utsatt skatt balanseføres kun hvor det forventes at 
skattefordelen kan realiseres gjennom tilstrekkelig skattepliktig 
inntekt.
Betalbar skatt og utsatt skatt er regnskapsført direkte 
mot egenkapitalen i den grad de underliggende forhold 
regnskapsføres mot egenkapitalen.

Avsetninger 
En avsetning regnskapsføres når det foreligger en forpliktelse 
(rettslig eller selvpålagt) som er en følge av en tidligere 
hendelse, der det er sannsynlig at det vil skje et økonomisk 
oppgjør som følge av denne forpliktelsen og beløpets størrelse 
kan måles pålitelig.
Hvis effekten er betydelig, beregnes avsetningen ved å 
diskontere forventede fremtidige kontantstrømmer med en 
markedsbasert diskonteringsrente før skatt. 
Kostnader knyttet til restrukturering og omstilling av 
virksomheten regnskapsføres når forpliktelsen er pådratt. Slike 
kostnader anses som pådratt når plan for gjennomføring er 
vedtatt og kunngjort.

Betingede forpliktelser og eiendeler
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.

Varelager 
Varelager vurderes til det laveste av anskaffelseskost og netto 
realisasjonsverdi. Anskaffelseskost tilordnes ved bruk av 
FIFO-metoden og inkluderer utgifter påløpt ved anskaffelse av 
varene og kostnader for å bringe varene til nåværende tilstand 
og plassering.

Kundefordringer 
Kundefordringer vurderes til amortisert kost fratrukket 
forventede tap, hvilket antas å reflektere virkelig verdi av 
fordringene.

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.

Andre inntekter og kostnader 
Inntekter og -kostnader som inngår i driftsresultatet, men 
er av uregelmessig karakter og har vesentlig betydning 
for virksomhetsområdene, skilles fra andre ordinære 
driftsinntekter og -kostnader og vises på separat linje innenfor 
driftsresultatet.

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 
omarbeides slik at alle poster tilknyttet avviklet virksomhet 
presenteres atskilt fra videreført virksomhet for alle perioder 
som presenteres.

Offentlige tilskudd 
Offentlige tilskudd regnskapsføres når det foreligger rimelig 
sikkerhet for at selskapet vil oppfylle vilkårene knyttet til 
tilskuddene, og tilskuddene vil bli mottatt. Regnskapsføring 
av driftstilskudd (herunder pressestøtte) innregnes på en 
systematisk måte over tilskuddsperioden slik at denne 
sammenstilles med den kostnad som tilskuddet er ment å 
dekke.

Årsregnskap 2010.indd   11 19.05.2011   11:32:14



30   ÅRSRAPPORT 2010 – M:NO

Forskning og utvikling 
Kostnader relatert til utvikling innregnes i resultatregnskapet i 
det året hvor kostnaden påløper, med mindre følgende kriterier 
kan dokumenteres:
- foretaket har til hensikt å fullføre den immaterielle eiendelen 
og ta den i bruk eller selge den,
- foretakets evne til på en pålitelig måte å måle de utgiftene 
som er henførbare på den immaterielle eiendelen mens den er 
under utvikling,
- de tekniske forutsetningene for å fullføre den immaterielle 
eiendelen med sikte på at den vil bli tilgjengelig for bruk eller 
salg,
- foretakets evne til å ta den immaterielle eiendelen i bruk eller 
selge den,
- hvordan den immaterielle eiendelen med sannsynlighet vil 
generere fremtidige økonomiske fordeler, og
- tilgjengeligheten av tilstrekkelige tekniske, finansielle og 
andre ressurser til å fullføre utviklingen og til å ta i bruk eller 
selge den immaterielle eiendelen.
Kontantstrømoppstilling 
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte 
metode. Kontanter og kontantekvivalenter i konsernets 
kontantstrømoppstilling 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, justert for andel egne 
aksjer. Utvannet resultat per aksje beregnes av majoritetens 
andel av resultat dividert med gjennomsnittlig antall ordinære 
utestående aksjer, justert for andel egne aksjer og for 
potensielle utvanningseffekter. Utvanningseffekter skyldes 
aksjeopsjoner til ansatte.

Utbytte 
Utbytte innregnes som forpliktelse i balansen på det 
tidspunkt et slikt utbytte er behørig godkjent av selskapets 
generalforsamling.
Nærstående parter 
Transaksjoner mellom nærstående parter er en overføring 
av ressurser, tjenester eller plikter mellom nærstående 
parter, uansett om det tas en pris for dette eller ikke. Alle 
transaksjoner med nærstående parter er foretatt til armlengdes 
priser.

IFRS-standarder og IFRIC-fortolkninger med fremtidig 
ikrafttredelsestidspunkt som ikke er anvendt 
Under vises en oversikt over nye standarder og fortolkninger 
som er utgitt, men som ikke har trådt i kraft per 31.12.10. 
Disse vil eller kan få betydning for konsernregnskapet i senere 
perioder. 

Endringer til IFRS 7 Finansielle instrumenter - 
opplysninger
Endringen vedrører notekrav i forbindelse med overføring av 
finansielle eiendeler som selskapet fortsatt har en involvering 
i. Endringene tar sikte på å gi brukerne et bedre bilde av 
eksponeringen til foretaket som overfører de finansielle 
eiendelene. Ikrafttredelsestidspunktet for IFRS 7 er satt til 
1. juli 2011, men standarden er fortsatt ikke godkjent av EU. 
Konsernet forventer å anvende den endrede standarden fra og 
med 1. januar 2012.

IFRS 9 Financial instruments 
IFRS 9 erstatter klassifikasjons- og målereglene i IAS 39 
Finansielle instrumenter – innregning og måling for finansielle 
instrumenter. Etter IFRS 9 skal finansielle eiendeler som 
inneholder vanlige lånevilkår regnskapsføres til amortisert 
kost, med mindre en velger å føre dem til virkelig verdi, 
mens andre finansielle eiendeler skal regnskapsføres til 
virkelig verdi. Klassifikasjons- og målereglene for finansielle 
forpliktelser i IAS 39 videreføres, med unntak for finansielle 
forpliktelser utpekt til virkelig verdi med verdiendring over 
resultat (virkelig verdi-opsjon), hvor verdiendringer knyttet til 
egen kredittrisiko separeres ut og føres over andre inntekter 
og kostnader. Ikrafttredelsestidspunktet for IFRS 9 er satt til 1. 
januar 2013, men standarden er fortsatt ikke godkjent av EU. 
Konsernet forventer å anvende standarden fra og med  
1. januar 2013.

IAS 24 (revidert) Opplysninger om nærstående parter 
I forhold til gjeldende IAS 24 har den reviderte standarden 
en klargjøring og forenkling av definisjonen av nærstående 
parter. Den reviderte standarden gir også noen lettelser i 
kravene til tilleggsopplysninger for offentlige virksomheter. 
Ikrafttredelsestidspunktet er satt til 1. januar 2011.  Konsernet 
forventer å anvende revidert IAS 24 fra og med 1. januar 2011.

Endring til IFRIC 14 IAS 19 – begrensninger av en netto 
ytelsesbasert pensjonseiendel, minstekrav til finansiering 
og samspillet mellom dem – Prepayments of a Minimum 
Funding Requirement 
Endringen innebærer at foretak som har minimumskrav 
til funding av en pensjonsordning vil ha anledning til å 
behandle forskuddsbetaling av premiekrav i en ytelsesbasert 
pensjonsordning som en økonomisk fordel. Etter endringen 
vil slike forskuddsbetalinger kvalifisere for balanseføring. 
Endringen til IFRIC 14 har ikrafttredelsestidspunkt 1. januar 
2011. Konsernet forventer å anvende endringen fra 1. januar 
2011.

IASBs årlige forbedringsprosjekt 
Gjennom sitt årlige forbedringsprosjekt har IASB vedtatt 
endringer i en rekke standarder. Disse endringene trer i kraft 
med virkning for regnskapsår som starter 1.j uli 2010 eller 
senere. Endringene er fortsatt ikke godkjent av EU. Konsernet 
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forventer å anvende endringene fra 1. januar 2011.

IFRS 3 Virksomhetssammenslutninger: Det tas inn en 
presisering om at endringene i IFRS 7, IAS 32 og IAS 39 som 
fjerner unntaket for betinget vederlag, ikke gjelder for betinget 
vederlag i forbindelse med virksomhetssammenlutninger hvor 
oppkjøpstidspunktet er tidligere enn anvendelsen av IFRS 3 
(revidert i 2008).
Videre innføres det en begrensning av omfanget av 
målealternativer for komponenter av ikke-kontrollerende 
eierinteresser (minoritetsinteresser). 
Det er også gjort endringer i IFRS 3 for å klargjøre reglene 
for regnskapsføring av aksjebaserte betalingsordninger i det 
oppkjøpte selskap som det overtakende selskap erstatter 
med en ny ordning. Opsjonsordningene regnskapsføres til 
virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet, og egenkapitalelementet 
knyttet til de nye opsjonsordningene klassifiseres som ikke-
kontrollerende eierinteresser.

IFRS 7 Finansielle instrumenter – opplysninger: Det er 
gjort endringer i standarden som poengterer samspillet mellom 
kvantitative og kvalitative opplysninger og art og omfang av 
omgang av risiko knyttet til finansielle instrumenter. Det er 
videre gjort endringer i notekravene knyttet til kvantitative 
opplysninger og opplysninger om kredittrisiko. Konsernet 
forventer å anvende endringene fra 1. januar 2011.

IAS 27 Konsernregnskap og finansregnskap: Det tas inn en 
presisering om at endringer i IAS 21, IAS 28 og IAS 31 som 
fulgte av endringene i IAS 27 skal anvendes prospektivt for 
regnskapsperioder som starter på eller etter 1. juli 2009, eller 
tidligere dersom IAS 27 er tidliganvendt. 

IAS 1 Presentasjon av finansregnskap: Det tas inn en 
presisering om at det skal presenteres en analyse av hver 
enkelt komponent av andre inntekter og kostnader for hver 
enkelt komponent av egenkapitalen, enten i oppstillingen over 
endringer i egenkapital eller i noter til finansregnskapet. 

IFRIC 13 Kundelojalitetsprogrammer: Det klargjøres at 
når virkelig verdi av bonuspoeng måles basert på verdien 
av varen/tjenesten som poengene kan innløses i, skal 
rabatter mv. som også gis til kunder som ikke er en del av 
kundelojalitetsprogrammet hensyntas i beregningen.

Note 3 – Estimatusikkerhet
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 
oppkjøp samt testing av varige driftsmidler og immaterielle 
eiendeler for verdifall (jf. note 17 Immaterielle eiendeler, note 

18 investeringseiendom og note 19 Varige driftsmidler) vil i 
stor grad baseres på estimerte fremtidige kontantstrømmer. 
Tilsvarende vil forventet brukstid og restverdi som inngår 
i beregning av avskrivninger være basert på estimater. 
Konsernet har pr. 31.12.10 virksomhet innenfor etablerte 
medier, men vil fremover også etablere posisjoner på et tidlig 
tidspunkt i nye mediekanaler både gjennom oppkjøp 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 produkt- og 
tjenesteområder i tidlig fase og være mer begrenset i etablerte 
markeder. Videre vil risikoen for endringer være betydelig 
høyere i perioder med usikre makroøkonomiske prognoser.

Immaterielle eiendeler som ikke avskrives, 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 avskrivningsplaner og eventuelle restverdier 
periodisk.

Media Norge har i 2010 nedskrevet goodwill og andre 
immaterielle eiendeler med kr 16,5 mill som følge av verdifall. 
De vesentligste beløpene er knyttet til Finn Foto Prosjekt og 
skifte av redaksjonelt system.

Regnskapsføring av pensjonsforpliktelser (jf. Note 12 
Pensjoner) innebærer valg av økonomiske forutsetninger 
blant annet knyttet til diskonteringsrente, forventet lønns-, 
pensjons- og G-regulering. Endringer i estimatavvik 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 eller pensjonsmidler.

En økning av diskonteringsrenten med 1 prosentpoeng vil 
redusere nåverdiene av ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser 
med ca. 4,5 %, mens en reduksjon i diskonteringsrenten 
med 1 prosentpoeng vil øke nåverdiene av ytelsesbaserte 
pensjonsforpliktelser med ca. 5 %, forutsatt ingen endringer i 
øvrige forutsetninger.

Finansielle instrumenter vurderes til virkelig verdi. I de tilfeller 
observerbar markedsverdi ikke foreligger,er virkelig verdi 
estimert basert på ulike verdsettelsesmetoder.
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Note 4 – Overtagelse og avhendelse av virksomhet

Overtagelse av virksomhet
Media Norge har med virkning fra 1.1.2010 kjøpt til sammen 60 % av Schibsted Trykk AS i Oslo fra Schibsted ASA og Schibsted 
Print Media AS. Kjøpesummen utgjør NOK 385 millioner. De resterende 40 % av trykkeriet eies av VG. Allokering av virkelig 
verdi i forbindelse med kjøpet har medført en balanseført goodwill på 98,8 mill. Schibsted Trykk har i etterkant skiftet navn til 
Media Norge Trykk Oslo AS.

Schibsted Trykk - allokering av virkelig verdi:
(Beløp i TNOK) BV1 VV2 MV3

Goodwill 32 377 - -32 377
Varige driftsmidler 461 804 461 804 -
Finansielle eiendeler 79 79 -
Kortsiktige eiendeler 300 019 300 019 -
Sum eiendeler 794 279 761 902 -32 377

Langsiktige forpliktelser 100 231 100 231 -
Utsatt skatt 46 085 46 085 -
Andre kortsiktige forpliktelser 138 155 138 155 -
Sum forpliktelser 284 471 284 471 -

Netto virkelig verdi identifiserbare eiendeler og forpliktelser 477 431

Andel kjøpt 286 459
Goodwill 98 830
Vederlag 385 289 385 289
Tilgang kontanter -222 941
Netto vederlag  162 348  
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Finn.no AS **              Oslo 50,01 % 50,01 % 
Finn Bil AS Oslo 100,00 % 100,00 %
Finn Jobb AS Oslo 100,00 % 100,00 %
Finn Torget AS Oslo 100,00 % 100,00 %
Finn Reise AS Oslo 100,00 % 100,00 %
Finn Eiendom AS Oslo 87,38 % 87,38 %
Eiendomsprofil AS Bergen 51,00 % 51,00 %
Finn Foto Prosjekt AS (tidligere Finn Foto) Oslo 0,00 % 100,00 %
Finn Foto AS (tidligere Meglerassistenten) Gjømle 100,00 % 100,00 %
Finn Oppdrag (tidligere Schibsted Søk AS) Oslo 100,00 % 100,00 %

Din Mat AS ***  Stavanger 83,90 % 83,90 %

Media Norge Trykk AS Bergen 100,00 % 0,00 %

Media Norge Trykk Oslo AS (tidl Schibsted Trykk)                             Oslo 60,00 % 0,00 %
BT Trykk AS Bergen 100,00 % 0,00 %
Mediatrykk AS Bergen 100,00 % 100,00 %
Aftenbladet Trykk AS Stavanger 100,00 % 100,00 %
FV Trykk AS Kristiansand 100,00 % 0,00 %

* Finn.no er eid av Aftenposten AS med 23,35 %, Bergens Tidende AS med 11,33 %, Stavanger Aftenblad med  11,33 % og 
Fædrelandsvennen AS med 4 % 

** Din Mat AS er eid av Aftenposten AS med 43,3 %, Bergens Tidende AS med 16,4 %, Stavanger Aftenblad med 15,6 % og 
Fædrelandsvennen AS med 8,6 %
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Note 5 – Datterselskaper

Følgende datterselskaper var direkte og indirekte eid per 31.12.:

Selskap Forretningskontor Eierandel 2010 Eierandel 2009

Aftenposten AS  Oslo 100,00 % 100,00 %
Distribution Innovation Oslo 60,00 % 60,00 %
Aftenposten Distribusjon AS Oslo 100,00 % 100,00 %
Mediehusene AS Oslo 0,00 % 100,00 %

Bergens Tidende AS Bergen 100,00 % 100,00 %
BT Respons AS Bergen 100,00 % 100,00 %
BTV AS Bergen 100,00 % 100,00 %
Bergensopplevelser AS Bergen 100,00 % 100,00 %
Avisprodukter AS Bergen 100,00 % 100,00 %
Åsaneposten AS Bergen 100,00 % 100,00 %
Lokalavisene AS Bergen 100,00 % 100,00 %
Askøyværingen AS Bergen 100,00 % 100,00 %
Fanaposten AS Bergen 100,00 % 100,00 %
Bygdanytt AS Bergen 100,00 % 100,00 %
Forlaget Strilen AS Lindås 100,00 % 100,00 %
Vestnytt AS Fjell 100,00 % 100,00 %
Bergensringen DA Bergen 100,00 % 100,00 %

Stavanger Aftenblad AS Stavanger 100,00 % 100,00 %
Aftenbladet Distribusjon AS Stavanger 100,00 % 100,00 %
Aftenbladet Eiendom AS Stavanger 100,00 % 100,00 %
WoldCam AS Stavanger 100,00 % 100,00 %

Fædrelandsvennen AS Kristiansand 100,00 % 100,00 %
Fædrelandsvennen Distribusjon AS Kristiansand 100,00 % 100,00 %
Radio Sør AS Kristiansand 100,00 % 100,00 %
AS Media Kristiansand 100,00 % 100,00 %
TV Sør AS Kristiansand 100,00 % 100,00 %
Lindesnes AS Mandal 100,00 % 100,00 %
Søgne og Songdalen Budstikke AS Søgne 57,62 % 57,62 %
Sør Distribusjon AS Mandal 100,00 % 100,00 %
Radio Lindesnes AS Lindesnes 41,67 % 41,67 %
AS Farsunds Aktiebogtrykkeri Farsund 86,20 % 86,20 %
Kristiansands Avis AS Kristiansand 49,00 % 49,00 %
Sørlandssamkjøringen AS Mandal 66,60 % 66,60 %
Sørlandspakken Vest AS Kristiansand 100,00 % 0,00 %
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Note 6 – Tilknyttede selskaper

Utviklingen i balanseført verdi av aksjer i tilknyttede selskaper er som følger:

Andel årsresultat fra og balanseført verdi av tilknyttede selskaper er som følger:

* Absolutt Fotball AS er eid via det felleskontrollerte selskapet 100% Fotball DA, og er derfor et tilknyttet selskap. 
*** Aksjonæravtale knyttet til Schibsted Vekst AS gjør at Media Norge ikke har kontroll på selskapet. 
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(Beløp i TNOK) 2010 2009
Balanseført verdi per 01.01. 57 153 -
Tilgang ved etablering Media Norge konsern - 56 655
Tilgang/avgang 16 906 -
Resultat fra tilknyttede selskaper -7 122 -1 303
Mottatt utbytte -561 -24
Omregningsdifferanse 546 -12
Reklassifisering -6 097 1 837
Balanseført verdi per 31.12. 60 825 57 153

Reklassifisering vedr. i hovedsak forpliktelse knyttet til SFI Holding.

Resultat fra tilknyttede selskaper fremkommer som følger:
2009 2009

Andel årsresultat fra TS -7 122 -1 303
Eliminering av internfortjeneste - -
Resultat fra tilknyttede selskaper -7 122 -1 303

(Beløp i TNOK) Forretnings-                        Eierandel Balanseført verdi Resultat
 kontor 2010 2009 2010 2009 2010 2009
Pragma AS Kristiansand 34,0 % 34,0 % 12 613 12 361 252 -70
Pragma Drift AS Kristiansand 28,9 % 28,9 % 4 355 4 045 599 431
TR Holding AS Kristiansand 25,0 % 25,0 % 7 570 6 895 675 692
Radio Kristiansand AS Kristiansand 40,0 % 40,0 % - 2 - -24
Digidesign AS Kristiansand 24,0 % 24,0 % 238 238 - -12
Absolutt Fotball * Oslo 50,0 % 50,0 % 260 187 - -
SFI Holding AS ** Stockholm 30,0 % 30,0 % -5 741 -11 796 -2 509 -1 837
Sentinel Software AS Stockholm 33,0 % 33,0 % 22 258 27 709 -5 451 -442
Jobb24 HB Stockholm 30,0 % 30,0 % 5 958 5 622 -929 -49
Vest Distribusjon AS Bergen 34,0 % 0,0 % 2 495 - 217 -
Schibsted Vekst AS *** Oslo 50,0 % 0,0 % 5 000 - - -
Øvrige 78 94 24 8
Sum    55 084 45 357 -7 122 -1 303
Herav ført som kortsiktig gjeld -5 741 -11 796
Netto bokført på linjen Investering i 
tilknyttede selsakp

60 825 57 153
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Sammendrag av eiendeler, forpliktelser, egenkapital, driftsinntekt og resultat i tilknyttede selskaper er som følger:
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Note 7 – Felleskontrollert virksomhet

2010 2009 Forretningskontor Virksomhet

E24 Næringsliv AS 0,0 % 60,0 % Oslo Næringslivsnettavis
Mediapost AS 33,3 % 33,3 % Oslo Distribusjon
Romerike Mediadistribusjon AS 34,0 % 34,0 % Kjeller Distribusjon
Tesked AB 40,0 % 40,0 % Varberg Nettjenester
Destinationpunkt.se AB 50,0 % 50,0 % Stockholm Nettjenester
100% Fotball DA 75,0 % 75,0 % Heimdal Nettjenester

Følgende beløp inngår i konsernets balanse fra felleskontrollert virksomhet som er pro-rata konsolidert:

Følgende beløp inngår i konsernets resultatregnskap fra felleskontrollert virksomhet som er pro-rata konsolidert:

      Eiendeler          Forpliktelser
(Beløp i TNOK)           Anleggsmidler                Omløpsmidler        Langsiktige forpl.                   Kortsiktige forpl.
 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009
E24 Næringsliv AS -     1 625 - 8 134 -         -   - 2 817 
Mediapost AS 700        700 2442 2 188 - - 723 718 
Romerike Mediadistribusjon AS 519        740 8623   6 308 - 353 7871 6 885 
Tesked AB 14590   12 786 8513 5 933 - 13 2848 3 418 
Destinationpunkt.se AB 2784     2 695 4982 3 564 -        143 1381 1 297 
100% Fotball DA 304     1 139 3000 4 306 -         -   8522 3 319 
Sum pro-rata konsolidert 18 897   19 685 27560 30 433 -     509 21 345 18 454 

Eierandeler i felleskontrollert virksomhet fordeler seg som følger: (eierandel pr. 31.12.)

  
 (Beløp i TNOK)

Drifts-
inntekter

Drifts-
kostnader

Drifts- 
resultat

Finans-
resultat

Resultat 
før skatt

Skatte-
kostnad

Års- 
resultat

E24 Næringsliv AS     4 310        5 360        (1 050)        21    (1 029)      (287)       (742)
Mediapost AS     8 639        8 144            495          2        497         -          497 
Romerike Mediadistribusjon AS   30 318       29 249         1 069        81     1 150       317         833 
Tesked AB   24 593       21 491         3 102      (171)     2 931      (627)      3 558 
Destinationpunkt.se AB     9 523        8 768            755        38        793      (386)       1 179 
100% Fotball DA     5 455       12 958        (7 503)        84    (7 419)         -       (7 419)
Sum pro-rata konsolidert   82 838       85 970        (3 132)        55    (3 077)      (983)       (2 094)

 (Beløp i TNOK) Eiendeler Forpliktelser Egenkapital Driftsinntekter Årsresultat
Pragma AS 9 103 3 962 5 141 19 984 741
Pragma Drift AS 10 180 5 702 4 478 25 728 2 073
TR Holding AS 37 323 7 060 30 263 23 865 2 719
Radio Kristiansand AS 600 600 - - -
Digidesign AS 721 279 442 1 800 -
Absolutt Fotball 2 519 1 914 605 4 091 -86
SFI Holding AS 64 551 85 795 -21 244 23 035 -10 261
Sentinel Software AS 3 136 -6 067 9 203 3 135 776
Jobb24 HB 6 025 1 693 4 332 8 974 -2 078
Vest Distribusjon AS 3 415 2 201 1 214 8 032 860
Schibsted Vekst AS *** 10 211 720 9 491 - -490
Øvrige 96 17 79 86 69
Sum 147 880 103 877 44 004 118 730 -5 678
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Note 8 – Segmenter

Av ledelseshensyn er Media Norge konsern organisert i 
forretningsområder basert på deres produkter og tjenester. Fra 
2010 har Media Norge to rapporterbare virksomhetsområder 
som følger: 

- Mediehusvirksomhet omfatter salg og tjenester knyttet til 
produksjon, trykking, utgivelse og distribusjon av papiraviser 
og nettutgaver av disse, samt tilhørende digitale tjenester 
knyttet til nettavisene. Mediehusvirksomheten omfatter 
fire mediehus (Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger 
Aftenblad og Fædrelandsvennen), trykkeri samt øvrige 
fellessatsinger og fellestjenester for mediehusene. 

- Rubrikkvirksomhet gjelder annonsering og tjenester for kjøp 
og salg mellom privatpersoner, samt små og store bedrifter på 

internett. Rubrikkvirksomheten består i sin helhet av Finn.no 
konsernet.

Ledelsen følger opp driftsresultat i hvert virksomhetsområde 
separat med formål om å foreta beslutninger knyttet til 
investeringer og ressursfordeling, samt for oppfølging av 
oppnådde resultater. Oppnådde resultater i segmentene 
blir vurdert basert på resultatregnskapet og er rapportert 
og målt konsistent med resultatregnskapet i konsolidert 
resultatregnskap.

Alle transaksjoner mellom Mediehusvirksomheten 
og Rubrikkvirksomheten gjennomføres til normale 
forretningsmessige vilkår.
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Fordeling pr virksomhetsområde i 2010:

Fordeling pr virksomhetsområde i 2010: Mediehus-
virksomhet

Rubrikk-
virksomhet

Sum 
segmenter

Justering og 
eliminering

Konsolidert  
konsern

Opplagsinntekter 1 330 260 - 1 330 260 - 1 330 260
Annonseinntekter 2 311 394 840 864 3 152 258 - 3 152 258
Øvrige driftsinntekter 800 086 122 879 922 965 - 922 965
Sum eksterne inntekter 4 441 740 963 743 5 405 483 - 5 405 483
Interne inntekter 30 754 8 514 39 268 -39 268 -
Sum driftsinntekter 4 472 494 972 257 5 444 751 -39 268 5 405 483

Avskrivninger og amortisering 240 320 30 333 270 653 - 270 653
Nedskrivning av goodwill (note 17) - 9 107 9 107 - 9 107
Inntekt fra tilknyttede selskaper 1 767 -8 889 -7 122 - -7 122

Driftsresultat før nedskrivninger og andre inntekter 
og kostnader (EBITA)

347 829 399 528 747 357 - 747 357

Driftsresultat 367 572 388 427 755 999 755 999

Finansinntekter 33 075 7 172 40 247 - 40 247
Finanskostnader -10 893 -2 442 -13 335 - -13 335
Skattekostnad -104 172 -115 800 -219 972 - -219 972

Årets resultat (total virksomhet) 285 582 277 357 562 939 - 562 939

Eiendeler pr 31.12. 5 181 848 1 084 099 6 265 947 -6 565 6 259 382

Gjeld pr 31.12 2 164 680 330 345 2 495 025 -6 565 2 488 460

 Annen informasjon: Mediehus-
virksomhet

Rubrikk-
virksomhet

Sum 
segmenter

Justering og 
eliminering

Konsolidert 
konsern

Balanseført verdi pr 31.12 tilknyttede selskaper (note 6) 28 609 26 475 55 084 - 55 084
Kjøp av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 134 597 26 878 161 475 - 161 475

Salg mellom virksomhetsområdene er eliminert i konsolideringen, og er reflektert i kolonnen "Justering og eliminering".
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Tilleggsinformasjon 2010:

 Mediehusvirksomhet fordelt på: Papiraviser Nettaviser Justering og 
eliminering

Sum mediehus-
virksomhet

Opplagsinntekter 1 328 885 1 375 - 1 330 260
Annonseinntekter 2 129 448 181 946 - 2 311 394
Øvrige driftsinntekter 796 634 3 452 - 800 086
Sum eksterne inntekter 4 254 967 186 773 - 4 441 740

Driftsresultat før nedskrivninger og andre inntekter 
og kostnader (EBITA)

368 399 -20 570 - 347 829

Fordeling pr virksomhetsområde i 2009: Mediehus-
virksomhet

Rubrikk-
virksomhet

Sum 
segmenter

Justering og 
eliminering

Konsolidert 
konsern

Opplagsinntekter 661 794 - 661 794 - 661 794
Annonseinntekter 1 056 140 335 286 1 391 426 - 1 391 426
Øvrige driftsinntekter 324 724 52 417 377 141 - 377 141
Sum eksterne inntekter 2 042 658 387 703 2 430 361 - 2 430 361
Interne inntekter 12 884 8 938 21 822 -21 822 -
Sum driftsinntekter 2 055 542 396 641 2 452 183 -21 822 2 430 361

Avskrivninger og amortisering 91 683 14 365 106 048 - 106 048
Nedskrivning av goodwill (note 17) 0 2 561 2 561 - 2 561
Inntekt fra tilknyttede selskaper 1 161 -2 464 -1 303 - -1 303

Driftsresultat før nedskrivninger og andre inntekter 
og kostnader (EBITA)

58 214 150 314 208 528 - 208 528

Driftsresultat 32 003 147 332 179 335 - 179 335

Finansinntekter 7 551 1 594 9 145 - 9 145
Finanskostnader -13 272 -835 -14 107 - -14 107
Skattekostnad 80 -44 873 -44 793 - -44 793

Årets resultat (total virksomhet) 26 362 103 218 129 580 - 129 580

Eiendeler pr 31.12. 5 140 646 857 469 5 998 115 -2 281 5 995 834

Gjeld pr 31.12 1 973 942 223 516 2 197 458 -2 281 2 195 177

Annen informasjon: Mediehus-
virksomhet

Rubrikk-
virksomhet

Sum 
segmenter

Justering og 
eliminering

Konsolidert 
konsern

Balanseført verdi pr 31.12. tilknyttede selskaper (note 6) 23 822 21 535 45 357 - 45 357
Kjøp av varige driftsmidler og immatrielle eiendeler 40 932 5 585 46 517 - 46 517
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Note 10 – Lønnskostnader og andre godtgjørelser

(Beløp i TNOK) 2010 2009
Lønninger 1 800 264 811 049
Arbeidsgiveravgift 270 993 131 379
Aksjebasert avlønning (note 11) 1 672 -47
Pensjonskostnader (note 12) 154 300 77 619
Andre personalkostnader 104 548 41 004
Aktiverte lønnskostnader -14 805 -1 407
Sum lønnskostnader 2 316 972 1 059 597
Gjennomsnittlig antall årsverk           3 033 1 563

For opplysninger om ytelser til ledende ansatte og andre ledende personer, se selskapsregnskapets note 3.      

Lønnskostnader består av:
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Note 9 – Varekostnad og varelager
Varekostnad består av:

Tilleggsinformasjon 2009:

Mediehusvirksomhet fordelt på: Papiraviser Nettaviser Justering og 
eliminering

Sum mediehus-
virksomhet

Opplagsinntekter 661 794 - - 661 794
Annonseinntekter 966 178 89 962 - 1 056 140
Øvrige driftsinntekter 306 833 17 891 - 324 724
Sum eksterne inntekter 1 934 805 107 853 - 2 042 658

Driftsresultat før nedskrivninger og andre inntekter 
og kostnader (EBITA)

80 338 -22 124 - 58 214

Geografisk fordeling 2010 (Eksterne inntekter)
Mediehusene som inngår i Media Norge har en sterk regional forankring. Mediehuset Aftenposten i hovedsak i Stor-Oslo-
området, Bergens Tidende i Hordaland, Stavanger Aftenblad i Rogaland og Fædrelandsvennen på Sørlandet. Finn.no dekker 
hele Norge. Bortsett fra Finn.no er det ingen vesentlige avvik mellom fordelingen av driftsinntekter basert på mediehus og en 
fordeling basert på kundenes lokalisering. 
Media Norge har all vesentlig omsetning til norske kunder. Gjennom investeringer i felleskontrollert virksomhet, se note 7, har 
Media Norge inntekter til kunder i Sverige på kr 34,1 mill i 2010, mot kr 14 mill i 2009. Ingen kunde utgjør mer enn 10 % av 
eksterne inntekter.

(Beløp i TNOK) 2010 2009
Avispapir 350 442 158 542
Øvrige råvarer 80 031 18 847
Produksjonskostnader tv/film 141 36
Annet - 849
Nedskrivning av varelager - -
Sum varekostnad                                                                                                     430 614 178 274
Varelager består av:
(Beløp i TNOK) 2010 2009
Innkjøpt avispapir 18 962 9 090
Øvrige råvarer 5 024 4 184
Annet 1 910 2 099
Sum varelager 25 896 15 373
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Revisor
Honorar til revisorer er i 2010 kostnadsført med følgende:

(Beløp TNOK, eks. mva.) Lovpålagt 
revisjon

Andre 
attestasjons-

tjenester

Skatte- og 
avgifts-

rådgivning

Andre ikke-
revisjons-
tjenester

Sum 2010

Media Norge konsern
Ernst & Young 4 603 262 197 5056 10 118
Andre revisorer 305 6 0 735 1046
Sum 2010 4 908 268 197 5791 11 164

Media Norge ASA
Ernst & Young 220 147 - 2 130 2 497

(Beløp TNOK, eks. mva.) Lovpålagt 
revisjon

Andre 
attestasjons-

tjenester

Skatte- og 
avgifts-

rådgivning

Andre ikke-
revisjons-
tjenester

Sum 2009

Media Norge konsern
Ernst & Young 3 344 165 196 1 696 5 401
Andre revisorer 815 - - 362 1 177
Sum 2009 4 159 165 196 2 058 6 578

Media Norge ASA
Ernst & Young 149 - 64 204 417

Honorar til revisorer er i 2009 kostnadsført med følgende:

Schibsteds opsjonsprogram 
Adm. direktør og sjefredaktør i Aftenposten har deltatt i Schibsted-konsernets incentivprogram og er tidligere tildelt opsjoner 
i Schibsted-aksjen. Som en følge av etableringen av Media Norge konsernet trer topplederne i Aftenposten ut av Schibsteds 
opsjonsprogram fra og med 2009-programmet.

Redaktør Hans Erik Matre og tidligere konserndirektør Olav Mugaas har fått tildelt opsjoner som tidligere ansatte i Aftenposten/
Schibsted. Opptjening i tidligere års tildelinger i Schibsteds opsjonsprogram videreføres så lenge de er ansatt i Media Norge 
ASA.

Media Norge har ikke eget opsjonsprogram.

Note 11 – Aksjebasert avlønning

Oversikt over utestående opsjoner: 2010 2009
Utestående opsjoner per 1.1. 30 000 17 500
Tilgang ved etablering av Media Norge konsern - 45 000
Tildelt - -
Utøvd -7 500 -
Utløpt og gått tapt -7 500 -32 500
Utestående opsjoner per 31.12. 15 000 30 000
Herav fullt opptjent 15 000 22 500

Aksjebasert avlønning (inkludert i lønnskostnader) består av: 2010 2009
Kostnad opsjonsprogram - -47
Kostnad LTI-program 1 672 -
Sum          1 672 -47
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Utestående opsjoner per 31. desember 2010 har følgende betingelser:

Innløsnings- Antall
Utløpsdato: kurs opsjoner

31. desember 2011              240,50 7 500
24. juni 2013              132,70 7 500

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 (gjelder 2009- og 2008-programmet). Øvrige vilkår for opsjonsprogrammet er uendret. 

Under vises oversikt over tildelinger og utestående opsjoner for de ledere som omfattes av opsjonsprogrammet:

Gj.sn.
Beholdning Tildelt Utøvd Utløpt og Beholdning innløsnings- Gj.sn.

1.1.2010 2010 2010 gått tapt 2010 31.12.2010 kurs* løpetid

Olav Mugaas 7 500                   -            7 500                 - 
Hans Erik Matre 22 500                   -            7 500                   -         15 000 186,60 1,7
Sum 30 000 - 7 500 7 500 15 000   

*: gjennomsnittlig innløsningskurs for beholdning av opsjoner ved utgangen av regnskapsåret

Beregning av opsjonsverdi
Virkelig verdi av opsjoner tildelt i perioden er beregnet ved hjelp av Black-Scholes modell for opsjonsprising. Det er ikke tildelt 
opsjoner i perioden.
Det er flere faktorer som er lagt til grunn i prismodellen og som påvirker beregnet virkelig verdi av tildelte opsjoner.  
Som forutsetninger for beregningene er benyttet:

2009
Kurs ved tildeling 96,3
Innløsningskurs 64,1
Opsjonens varighet 5 år
Risikofri rente 3,6 %
Volatilitet 30,0 %

Volatilitet er et statistisk mål på kursbevegelser og forteller dermed noe om sannsynligheten for at en opsjon på den 
underliggende aksjen skal få verdi. Forventet volatilitet er målt som standardavviket til aksjens daglige avkastninger for de siste 
tre årene.

Langsiktig incentiv-ordning (LTI-program)
Schibsted innførte i 2010 et årlig rullerende treårig prestasjonsbasert aksjekjøpsprogram («LTI-program») for sentrale ledere i 
konsernet. Media Norge er inkludert i denne ordningen med 8 deltakere i 2010. Fra og med 2011 er det forventet at ordningen vil 
omfatte 16 deltagere i Media Norge.

LTI-programmet er delt inn i tre deltakernivåer. Nivå 1 er for konsernsjefen i Schibsted, Nivå 2 for medlemmer av 
konsernledelsen i Schibsted og Nivå 3 for utvalgte nøkkelpersoner i Schibsted-konsernet samt ledere/ledergrupper i sentrale 
datterselskaper. For hvert nivå får deltakerne et definert ”Grunnbeløp” som regnes i prosent av fastlønnen. Media Norge har i 
2010 kun deltagere på Nivå 3. Fra og med 2011 forventes det at Media Norge også vil ha 1 deltager på Nivå 2.

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.
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Resten, dvs. 2/3 av Grunnbeløpet (”Prestasjonsbeløpet”), knyttes til treårige prestasjonskriterier. Prestasjonskriteriene er 
resultatmål som sees 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 samlde 
kompensasjonen som har et reelt krav om tjenestetid ut programmets løpetid. Dette gjelder for 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.

Følgende tabell viser oversikt over estimerte totale kostnader for LTI-programmets løpetid (3 år):

 2010 Program
Estimert totalkostnad 1.1.  - 
Verdi aksjekjøpsbeløp ved tildeling              780 
Verdi prestasjonsbeløp ved tildeling            1 594 
Justert verdi prestasjonsbeløp              929 

Estimert total kostnad 31.12.            3 303 

Innregnet i lønnskostnad 2010            1 672 
Innregnes over gjenværende innviningsperiode            1 631 

2010
Utbytte                 3,25 
Sluttkurs benyttet ved bonusaksjer tildelt 30.06.2010            149,00 
Snittkurs 01.01.2010-31.12.2010            144,01 
Sluttkurs 31.12.2010            172,00 
Risikofri rente 2,46 %
Modell  Monte Carlo 

Følgende tabell viser forutsetninger som er benyttet for beregning av verdi LTI-program:

Aksjeprogram
Ansatte i Media Norge konsern, som del av Schibsted-konsernet, tilbys årlig å kjøpe aksjer til en verdi av kr 7.500 med 20 % 
rabatt gjennom Stiftelsen Schibsted Ansattes Aksjekjøp.
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Media Norge har kollektive tjenestepensjonsordninger i hovedsak i Storebrand Livsforsikring AS. Pr. 31.12.10 har konsernet 
også ordninger i Vital (forvalter 10 % av totale pensjonsmidler).

Disse ordningene er i hovedsak etablert som ytelsesplaner, men enkelte selskaper har etablert tilskuddsplaner.
Selskaper i Norge å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapenes pensjonsordninger 
oppfyller kravene etter denne loven.

Hovedbetingelsene i ytelsesplanene er 30 års tjenestetid for rett til full pensjon og ca. 66 % samlet alderspensjonsnivå fra 67 år. 
En del selskaper har ektefelle- og barnepensjon, mens andre selskaper har utvidede forsikringsordninger til erstatning for disse 
ytelsene.
Per 31.12.2010 omfattet ytelsesordningene 2.089 yrkesaktive og 1.421 pensjonister, mot 2.068 yrkesaktive medlemmer og 1.282 
pensjonister pr. 31.12.2009.

I tillegg til de pensjonsforpliktelsene som dekkes gjennom kollektive tjenestepensjonsordninger, har konsernets norske 
virksomheter udekkede pensjonsforpliktelser. Forpliktelsene gjelder tilleggspensjoner for lønn ut over 12G, avtalefestet pensjon 
(AFP), førtidspensjoner samt uførepensjoner for de selskaper som ikke har forsikret uførepensjon.

Selskaper i konsernet deltar i LO/NHO-ordningen som innebærer at alle ansatte kan velge å gå av med førtidspensjon fra og 
med 62 år. Denne ordningen ble i februar 2010 vedtatt avviklet, og det var kun mulig å gå av med førtidspensjon etter den 
gamle ordningen fram til 31.12.2010. Gevinsten ved avviklingen av ordningen er inntektsført i 2010, og presentert som "Andre 
inntekter og kostnader". En gjenværende avsetning gjelder selskapets egenandel for personer som er førtidspensjonister i den 
gamle ordningen. Ved avviklingen av den gamle AFP-ordningen viste det seg å være en betydelig underdekning i ordningen. 
Denne underdekningen må medlemsbedriftene dekke opp gjennom fortsatt innbetaling av premier for de kommende fem årene. 
Selskapets andel av denne underdekningen er estimert og avsatt for i regnskapet. Netto effekt av avvikling gammel AFP-ordning 
er presentert som "Andre inntekter og kostnader" i tabellen nedenfor.

Som erstatning for den gamle AFP-ordningen er det etablert en ny AFP-ordning. Den nye AFP-ordningen er, i motsetning til 
den gamle, ikke en førtidspensjonsordning, men en ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte 
kan velge å ta ut den nye AFP-ordningen fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening 
ved arbeid fram til 67 år. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning som finansieres gjennom 
premier som fastsettes som en prosent av lønn. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og 
midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger 
kostnadsføres løpende, og ingen avsetninger foretas i regnskapet. Dette er i samsvar med praksis for andre bedrifter i Norge. 
Det betales ikke premie i den nye ordningen før i 2011, og da er premien fastsatt til 1,4 % av samlede utbetalinger mellom 1 G 
og 7,1 G til bedriftens arbeidstakere. Det er ikke fondsoppbygging i ordningen, og det forventes at premienivået vil øke for de 
kommende årene. 

Pensjonskostnad 2010 2009

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 105 228 59 256
Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser 133 066 50 240
Forventet avkastning på pensjonsmidlene -120 370 -49 940
Resultatførte aktuarmessige gevinster/tap -9 520 745
Kostnad knyttet til nedbemanning og ikke tidligere innregnet gavepensjon 22 515 7 316
Resultatført virkning av planendringer inkl. effekt ny AFP-lov -24 214 -106
Årets pensjonskostnad ytelsesplaner 106 705 67 511
Pensjonskostnad tilskuddsplaner 34 621 17 424
Årets pensjonskostnad 141 326 84 935
Herav inkludert i Lønnskostnader (note 10) 154 300 77 619
Herav inkludert i Andre inntekter og kostnader (note 14) -12 974 7 316

Note 12 – Pensjoner
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Endringer i netto pensjonsforpliktelse: 2010 2009
Netto pensjonsforpliktelse pr. 01.01. 1 058 382 2 036
Resultatført pensjonskostnad 106 705 67 511
Betalinger -170 371 -21 365
Reklassifisering, (se note 29) -5 235 -
Kjøp/salg av virksomhet 100 231 1 010 200
Netto balanseført pensjonsforpliktelse pr. 31.12. 1 089 712 1 058 382
Balanseførte pensjonsmidler - -
Balanseført pensjonsforpliktelse 1 089 712 1 058 382

     2010     2009  
Pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler Fondert Ufondert Sum Fondert Ufondert Sum

Endringer i brutto pensjonsforpliktelse:
Brutto pensjonsforpliktelse pr. 01.01. 2 095 114 432 103 2 527 217 - 2 646 2 646
Nåverdien av årets pensjonsopptjening 88 116 17 112 105 228 48 518 10 738 59 256
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 111 773 21 293 133 066 43 148 7 092 50 240
Bidrag fra deltagere i ordningen 4 105 - 4 105 2 306 - 2 306
Aktuariell tap/gevinst -2 930 586 -2 344 -404 810 -37 497 -442 307
Utbetaling av pensjoner/fripoliser -76 914 -66 376 -143 290 -34 416 -17 036 -51 452
Kostnad knyttet til nedbemanning og ikke tidligere 
innregnet gavepensjon 1 312 21 203 22 515 - 7 316 7 316
Avkortning ifm ny AFP-lov og planendringer -3 880 -17 206 -21 086 - - -
Reklassifisering, (se note 29) -16 070 10 835 -5 235 - - -
Effekt arbeidsgiveravgift -12 599 - -12 599 -12 - -12
Kjøp/salg av virksomhet 406 883 76 102 482 985 2 440 380 458 844 2 899 224
Brutto pensjonsforpliktelse pr. 31.12. 2 594 910 495 652 3 090 562 2 095 114 432 103 2 527 217

Faktabaserte justeringer -110 018 -5 408 -115 426 -188 521 -34 315 -222 836
Virkninger av endringer i aktuarielle forutsetninger 107 088 5 994 113 082 -216 289 -3 182 -219 471
Sum aktuarielle tap/gevinst -2 930 586 -2 344 -404 810 -37 497 -442 307

Endringer i brutto pensjonsmidler:
Virkelig verdi pensjonsmidler pr. 01.01. 1 813 536 - 1 813 536 - - -
Forventet avkastning på pensjonsmidler 120 370 - 120 370 49 940 - 49 940
Aktuariell tap/gevinst -76 223 - -76 223 -95 884 - -95 884
Premieinnbetalinger 95 617 - 95 617 3 510 - 3 510
Utbetaling av pensjoner/fripoliser -76 914 - -76 914 -34 416 - -34 416
Planendring -1 765 - -1 765 - - -
Kjøp/salg av virksomhet 391 000 - 391 000 1 890 386 - 1 890 386
Virkelig verdi pensjonsmidler per 31.12. 2 265 621  2 265 621 1 813 536 - 1 813 536

Netto pensjonsforpliktelse 329 289 495 652 824 941 281 578 432 103 713 681
Ikke resultatført estimatavvik 164 607 100 164 264 771 333 193 11 508 344 701
Netto balanseført forpliktelse pr. 31.12. 493 896 595 816 1 089 712 614 771 443 611 1 058 382
Arbeidsgiveravgift inkludert i nåverdi av ytelsesbaserte 
pensjonsforpliktelser

40 693 61 188 101 881 34 765 53 548 88 313

Faktisk avkastning pensjonsmidler foregående år 6,4 %
Forventet premiebetaling 2011 103 945
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            Pensjonskostnad       Pensjonsforpliktelse
 2010 2009 2010 2009
Diskonteringssats 4,50 % 3,80 % 4,00 % 4,50 %
Forventet avkastning på pensjonsmidler 5,70 % 5,80 % 5,25 % 5,70 %
Forventet lønnsregulering 4,25 % 4,00 % 4,00 % 4,25 %
Forventet G-regulering 4,00 % 3,75 % 3,75 % 4,00 %
Forventet pensjonsregulering 1,50 % 1,75-3,75 % 1,25 % 1,50 %
Uttakssannsynlighet AFP 15 - 50 % 15 - 50 % i/a 15 - 50 %
Demografiske forutsetninger om dødelighet K2005 K2005 K2005 K2005

Ved beregning av netto pensjonskostnad og netto pensjonsforpliktelse for konsernets ytelsesplaner er følgende forutsetninger 
lagt til grunn:

Prosentvis fordeling av pensjonsmidlene på investeringskategorier pr. 31. desember :

 2010 2009
Aksjer 20 % 15 %
Pengemarked 9 % 22 %
Omløpsobligasjoner 33 % 32 %
Anleggsobligasjoner 8 % 13 %
Eiendom 16 % 13 %
Annet 14 % 5 %
Sum 100 % 100 %

Demografiske forhold/forutsetninger
I livselskapet fordeles risiko for død og uførhet mellom alle livkundene, og dette er derfor den relevante indikator for framtidig 
uførhet og levealder. Risikotabeller for død og uførhet er basert på alminnelig brukte tabeller i Norge oppdatert med historiske 
data fra livselskapets populasjon. Disse dataene innebærer en justering av tilgjengelige tabeller i form av økt forventet levelader 
og økt uføresannsynlighet.

Sensitivitetsanalyse pensjonsberegning
Regnskapsføring av pensjonsforpliktelser innebærer valg av økonomiske forutsetninger blant annet knyttet til diskonteringsrente, 
forventet lønns-, pensjons- og G-regulering. Endringer i estimatavvik påvirker virkelig verdi av pensjonsforpliktelser, men vil få 
effekt for konsernets resultatregnskap gjennom amortisering når akkumulerte estimatavvik overstiger 10 % av det høyeste av 
pensjonsforpliktelser eller pensjonsmidler.

En økning av diskonteringsrenten med 1 prosentpoeng vil redusere nåverdiene av ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser med ca. 
4,5 %, mens en reduksjon i diskonteringsrenten med 1 prosentpoeng vil øke nåverdiene av ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser 
med ca. 5 %.
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Note 13 – Andre driftskostnader

Note 14 – Andre inntekter og kostnader

Andre driftskostnader består av:
(Beløp i TNOK) 2010 2009
Distribusjon 541 172 255 564
Trykkerientrepriser 43 166 161 631
Redaksjonelt stoff 86 888 49 066
Provisjoner 147 515 73 199
Husleie, vedlikehold, kontorkostnader og energi 268 527 95 546
PR, reklame og kampanjer 128 919 56 021
Data-, lisens- og IT driftskostnader 96 913 46 755
Eksterne tjenester 140 581 49 043
Reisekostnader 74 374 32 112
Tap og nedskrivning kundefordringer 13 217 6 945
Øvrige driftskostnader 91 493 50 729
Sum andre driftskostnader 1 632 765 876 611

Driftsinntekter og -kostnader som er av uregelmessig karakter og har vesentlig betydning for virksomhetsområdene, skilles fra 
andre ordinære driftsinntekter og -kostnader og vises på egen linje innenfor driftsresultatet. Andre inntekter og kostnader består 
av:

(Beløp i TNOK) 2010 2009
Restruktureringskostnader -6 529 -31 111
Gevinst salg datterselskap (se note 4) 25 940 26 229
Effekt pensjonsforpliktelse knyttet til ny AFP-lov 12 975 -
Sum andre inntekter og kostnader 32 386 -4 882

2010
Media Norge har i 2010 hatt restruktureringskostnader på 6,5 mill, i hovedsak i form av sluttpakker, knyttet til opprettelse av felles 
tjenestesenter og felles kundesenter. Media Norge konsern avhendet økonominettstedet E24 med virkning fra 1.april 2010 med 
en gevinst på 27 mill. Se for øvrig note 4.

I tillegg har Media Norge avhendet selskapet Finn Foto Prosjekt pr 1. mai 2010 med et tap på 1 mill. Se for øvrig note 4.
Ny lov om Avtalefestet pensjon (AFP) i Norge ble vedtatt 19. februar 2010. Media Norge har regnskapsført den gamle AFP-
ordningen som en ytelsesbasert pensjonsordning. Ny AFP-ordning er en ytelsesbasert flerforetaksplan, men dersom tilstrekkelig 
informasjon ikke kan fremskaffes, vil den bli regnskapsført som en innskuddsbasert ordning. Det er i 2010 innregnet en gevinst 
på 13 mill som følge av avkorting og oppgjør av innregnede forpliktelser knyttet til gammel AFP-ordning for ansatte som blir 
omfattet av ny AFP-ordning og følgeeffekter av avkortingen.

2009
Media Norge har i 2009 hatt restruktureringskostnader i forbindelse med lønnsomhetsprogrammet. Restruktureringskostnadene 
består i hovedsak av kostnad nedbemanning i form av sluttpakker og AFP med gavepensjon.
Media Norge avhendet i august 2009 datterselskapet Retriever AB. Gevinsten utgjorde 26,2 mill.
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Note 15 – Finansinntekter/kostnader

(Beløp i TNOK) 2010 2009

Renteinntekter 35 506 4 337
Gevinst salg finansielle eiendeler, note 21 622 1 964
Valutagevinst 550 2 094
Mottatt utbytte 604 219
Andre finansinntekter 2 965 531
Sum finansinntekter 40 247 9 145

Finanskostnader
(Beløp i TNOK) 2010 2009
Rentekostnader 6 239 11 504
Nedskrivning av finansielle eiendeler tilgjengelig for salg, note 21 1 841 1 769
Valutatap 496 355
Andre finanskostnader 4 759 479
Sum finanskostnader 13 335 14 107

Renteinntekter 2010 2009
Netto renteinntekter Schibsted konsernkontoordning 27 008 -
Øvrige renteinntekter 8 498 4 337
Sum renteinntekter ved effektiv rentes metode 35 506 4 337

Rentekostnader 2010 2009

Netto rentekostnader Schibsted konsernkontoordning - 3 428
Rentekostnad til Schibsted ASA vedrørende kontantvederlag fusjon - 6 001
Rentekostnad til Schibsted-selskaper vedrørende kjøp Schibsted Trykk 3 990 -
Rentekostnad på lån 228 1 948
Rentekostnad på finansielle leieavtaler 546 127
Øvrige rentekostnader 1 475 -
Sum rentekostnader ved effektiv rentes metode 6 239 11 504

Finanskostnader
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Note 16 – Skatt

Skattekostnad 2010 2009
Betalbar skatt 200 147 28 538
Resultatført endring i netto utsatt skatt 16 304 17 645
Justering vedrørende tidligere perioder 3 521 -1 390
Skattekostnad 219 972 44 793

Endring i netto utsatt skatt 2010 2009
Resultatført endring 16 304 17 645
Endring ført direkte mot egenkapital - -
Endring som skyldes virksomhetssammenslutning 47 418 -87 580
Endring i netto utsatt skatt 63 722 -69 935

Skatteeffekt av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring 2010 2009

Utsatt skatte fordeler:
Pensjoner 283 383 296 033
Varebeholdning 24 57
Kundefordringer og andre fordringer 2 805 1 141
Avsetninger og kortsiktig gjeld 5 369 13 302
Uutnyttet skattemessig underskudd 5 108 9 356
Brutto utsatt skatt-eiendel 296 689 319 889
Utsatt skatte-forpliktelser:
Immaterielle eiendeler -128 399 -122 434
Varige driftsmidler -150 339 -101 293
Gevinst og tapskonto -9 536 -12 148
Andre forskjeller -80 -12 275
Brutto utsatt skatt-forpliktelse -288 354 -248 150

Netto utsatt skatte-fordel (-forpliktelse) 8 335 71 739
Ikke balanseført utsatt skatte-fordel -1 569 -1 251
Balanseført netto skatte-fordel (-forpliktelse) 6 766 70 488
Herav ført som utsatt skatte-fordel 50 847 70 488
Herav ført som utsatt skatt -44 081 0

Ikke balanseført utsatt skatte-fordel vedrører i hovedsak fremførbare underskudd i datterselskaper med 
eierandel under 90 %, hvor man følgelig ikke er i posisjon til å gi konsernbidrag.

Avstemming av årets skattekostnad  2010 2010 2009 2009 
Resultat før skatt 782 911 174 373
Skatt etter nominell sats (28 %) 219 215 28,0 % 48 824 28,0 %
Endring i ikke balanseført utsatt skatte-fordel 318 -643
Justering vedrørende tidligere perioder 353 -1 390
Ikke-fradragsberettigede kostnader 9 390 1,2 % 7 004 4,0 %
Ikke skattepliktige inntekter -9 304 -1,2 % -9 002 -5,2 %
Skattekostnad 219 972 28,1 % 44 793 25,7 %

I 2009 utgjør betalbar skatt knyttet til nedsalg i Finn.no TNOK 11.563 og er ført direkte mot egenkapitalen.
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Konsernbidrag
Det er gitt og mottatt konsernbidrag med skatteeffekt mellom selskaper i konsernet for å utligne ordinære skattemessige  
over/-underskudd, og dermed redusere konsernets betalbare skatt.

Ut over dette er det gitt konsernbidrag uten skaffeeffekt mellom selskapene for å sikre tilfredsstillende egenkapital og 
finansiseringsstruktur. Disse konsernbidragene påvirker ikke konsernregnskapet.
Avgitte konsernbidrag blir vedtatt ved avleggelse av årsregnskap i de respektive selskapene med formelle vedtak  
i mai/ juni 2011.

Note 17 – Immaterielle eiendeler
1. januar - 31. desember 2010

(Beløp i TNOK) Goodwill Andre immaterielle eiendeler Sum

Balanseført verdi pr. 01.01.10 785 419 621 991 1 407 410
Tilgang 62 159 62 159
Tilgang ved kjøp av virksomhet 103 219 4 000 107 219
Avgang -109 -109
Avgang ved salg av virksomhet -271 -746 -1 017
Reklassifisering 340 340
Årets amortisering -63 842 -63 842
Årets nedskrivninger -9 107 -7 353 -16 460
Omregningsdifferanse 1 065 61 1 126
Balanseført verdi pr. 31.12.10 880 325 616 501 1 496 826

Pr. 31. desember 2010
Anskaffelseskost 880 325 722 513 1 602 838
Akkumulerte av- og nedskrivninger 0 -106 012 -106 012
Balanseført verdi pr. 31.12.10 880 325 616 501 1 496 826

1. januar - 31. desember 2009

(beløp i TNOK) Goodwill Andre immaterielle eiendeler Sum
Balanseført verdi pr. 01.01.09 0 625 625
Tilgang 366 15 891 16 257
Tilgang etablering Media Norge konsern 1 083 423 643 551 1 726 974
Avgang -875 -875
Avgang ved salg av virksomhet -295 809 -1 947 -297 756
Årets amortisering -30 243 -30 243
Årets nedskrivninger -2 561 -5 011 -7 572
Balanseført verdi pr. 31.12.09 785 419 621 991 1 407 410

Pr. 31. desember 2009
Anskaffelseskost 787 980 657 057 1 445 037
Akkumulerte av- og nedskrivninger -2 561 -35 066 -37 627
Balanseført verdi pr. 31.12.09 785 419 621 991 1 407 410
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 (beløp i TNOK) Forventet
brukstid

Balanseført verdi  
31. desember

Gjenstående  
amortiseringsperiode

  2010 2009 2010 2009
 

Varemerker Ubestembar 438 710 438 810 Uendelig Uendelig
Datasystemer og lisenser Begrenset 156 625 159 467 3 - 5 år 3 - 5 år
Kunderelasjoner Begrenset 21 166 23 714 5,5 - 11,5 år 6,5 - 12,5 år
Sum andre immaterielle eiendeler  616 501 621 991   

Andre immaterielle eiendeler inkluderer:

Andre immaterielle eiendeler, med unntak av store deler av konsernets bokførte varemerker, har en begrenset brukstid. 
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. 
Amortiseringsmetode, forventet brukstid og eventuell restverdi vurderes årlig.

Balanseført verdi av internt opparbeide immaterielle eiendeler utgjør pr. 31.12.10 kr 37,4 mill og består av datasystemer.
Goodwill og immaterielle eiendeler med ubestemt levetid avskrives ikke, men testes årlig for eventuelt verdifall. Immaterielle 
eiendeler testes separat for verdifall eller som en del av verdifallstest goodwill. Øvrige immaterielle eiendeler testes for verdifall 
hvis det foreligger indikasjoner på verdifall. Slike indikasjoner vil typisk være endringer i markedsutvikling, konkurransesituasjon 
eller teknologisk utvikling.

Verdifallstest av goodwill og immaterielle eiendeler med ubestemt levetid
Goodwill og immaterielle eiendeler med ubestemt levetid er allokert til  
kontantstrømgenererende enheter som følger:

 (beløp i TNOK)  Balanseført verdi
  2010 2009
Rubrikkvirksomhet 333 928 337 851
Mediehusvirksomhet 546 397 447 568
Sum goodwill  880 325 785 419

Mediehusvirksomhet 438 710 438 810
Sum immaterielle eiendeler med ubestemt levetid  438 710 438 810

Goodwill er i perioden nedskrevet med 9,1 mill knyttet til avviklet og solgt virksomhet, se for øvrig note 4.
Immaterielle eiendeler er nedskrevet med til sammen 7,4 mill. Nedskrivningene er knyttet til eiendeler med bestemt levetid, og 
gjelder utfaset redaksjonelt system.

Goodwill allokert til kontantstrømgenererende enheter er verdifallstestet pr 31.12.2011. Ved verdifallstesting er 5 års 
budsjettprognose lagt til grunn, med en konstant vekstrate på 0 % for etterfølgende år. Kontantstrømmene er diskontert med en 
WACC på 11,6 % før skatt. Verdifallstestingen ga ikke grunnlag for nedskrivning av goodwill.

Det er gjennomført sensitivitetsanalyse av verdifallstesten med økning av WACC-elementet på ett prosentpoeng, eller reduksjon 
på ett prosentpoeng av årlig vekstrate fra år 6. Sensitivitetsanalysen ga ikke utslag for øvrige kontantstrømgenererende enheter 
på økning av WACC. Ingen av enhetene gav utslag i behov for nedskrivning ved reduksjon av årlig vekstrate fra år 6.

Årsregnskap 2010.indd   33 19.05.2011   11:32:15



52   ÅRSRAPPORT 2010 – M:NO

(Beløp i TNOK) 2010 2009
Balanseført verdi 1.1. 63 000 -
Tilgang ved etablering Media Norge konsern - 63 000
Årets avskrivninger - -
Balanseført verdi 31.12. 63 000 63 000
Anskaffelseskost 31.12. 63 000 63 000
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12. - -

Note 18 – Investeringseiendom

Note 18 – Investeringseiendom

Media Norge benytter anskaffelseskostmetoden for regnskapsføring av investeringseiendom.

Investeringseiendommen vedrører en utskillbar tomt på industriområdet Forus i Stavanger. Det foreligger ingen restriksjoner 
vedrørende fremtidig utskillelse og salg av tomten.

Anskaffelseskost er basert på virkelig verdi i henhold til verdivurdering foretatt av eiendomsmegler pr. 30.6.09.  
Eiendomsmegleren har erfaring med området og objektet. Virkelig verdi pr. 31.12.10 antas å ikke avvike vesentlig fra 
anskaffelseskost.

Resultatregnskapet har ikke blitt påvirket i 2009 eller 2010.

(Beløp i TNOK)
Tomter, 

bygninger og
 fast eiendom

Maskiner og 
anlegg

Drifts-løsøre, 
inventar o.l.

Anlegg under
 utførelse

Sum

1. januar - 31. desember 2010
Balanseført verdi pr. 01.01.10 766 307 315 411 169 990 0 1 251 708
Tilgang 25 600 29 597 40 426 3 693 99 316
Tilgang ved kjøp av virksomhet 55 658 397 888 8 258 461 804
Avgang -1 554 - -3 368 -4 922
Avgang ved salg av virksomhet - - -140 -140
Reklassifisering - 8 228 -8 568 -340
Årets avskrivning -31 254 -111 453 -64 104 -206 811
Årets nedskrivninger - - -7 284 -7 284
Omregningsdifferanse - - 117 117
Balanseført verdi pr. 31.12.10 814 757 639 671 135 327 3 693 1 593 448

Per 31. desember 2010
Anskaffelseskost 860 020 776 681 254 888 3 693 1 895 282
Akkumulerte av- og nedskrivninger -45 263 -137 010 -119 561 -301 834

Balanseført verdi pr. 31.12.10 814 757 639 671 135 327 3 693 1 593 448
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Note 20 – Leieavtaler

(Beløp i TNOK)
Tomter, bygninger 

og fast eiendom
Maskiner og 

anlegg
Drifts-løsøre, 

inventar o.l.
Anlegg under

 utførelse
Sum

1. januar – 31. desember 2009
Balanseført verdi pr. 01.01.09 - - 263 - 263
Tilgang 8 086 4 837 17 703 30 626
Tilgang etablering Media Norge konsern 772 381 336 142 210 675 1 319 198
Avgang -151 -4 387 -4 538
Avgang ved salg av virksomhet -11 -1 286 -1 297
Årets avskrivning -13 522 -23 957 -38 326 -75 805
Årets nedskrivninger -487 -1 600 -14 652 -16 739
Omregningsdifferanse -
Balanseført verdi pr. 31.12.09 766 307 315 411 169 990 - 1 251 708

Per 31. desember 2009
Anskaffelseskost 780 316 340 968 222 968 - 1 344 252
Akkumulerte av- og nedskrivninger -14 009 -25 557 -52 978 -92 544
Balanseført verdi pr. 31.12.09 766 307 315 411 169 990 - 1 251 708

Avskrivning av varige driftsmidler:
Bygninger og 
fast eiendom

Maskiner 
og anlegg

Drifts-løsøre,
 inventar o.l.

Anlegg under
 utførelse

Avskrivningsmetode Lineær Lineær Lineær Ingen avskrivning
Forventet brukstid 15 - 50 år 5 - 20 år 3 - 10 år

Avskrivningsmetode, forventet brukstid og eventuell restverdi vurderes årlig.
Nedskrivninger i 2010 knytter seg i hovedsak til driftsløsøre i lokaler for utleie der utleieforholdet vil opphøre i 2011.  
Nedskriving i 2009 knytter seg i hovedsak til nedleggelse av TV-virksomhet.
Utgangspunkt for nedskrevet verdi i 2010 er gjenværende bruksverdi.

Finansielle leieavtaler
(Beløp i TNOK) 2010 2009
Tomter, bygninger og fast eiendom - -
Maskiner og anlegg 15 251 17 711
Driftsløsøre, inventar o.l. - -
Netto balanseført verdi 15 251 17 711

Avskrivninger 2 460 1 211

Forfall innen 1 år 2 969 3 259
Forfall mellom 1 til 5 år 9 836 11 033
Forfall senere enn 5 år 1 938 3 465
Fremtidig minimumsleie 14 743 17 757
Rente 4,95 % 4,95 %
Nåverdi av fremtidig minimumsleie 12 620 15 021
- herav kortsiktig gjeld 2 345 2 515
- herav langsiktig gjeld 10 275 12 506

Balanseførte finansielle leieavtaler vedrører leasing av presseutstyr i datterselskapet Media Trykk AS. 
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Operasjonelle leieavtaler
Fremtidig minimumsleie under ikke kansellerbare, operasjonelle leieavtaler er som følger:

(beløp i TNOK) 2010 2009

Minimum leiebetalinger 150 129 44 448
Variabel leiebetaling
Fremleie -3 247 -
Leiekostnad 146 882 44 448

Forfall innen 1 år 145 788 92 760
Forfall mellom 1 og 5 år 430 217 262 509
Forfall senere enn 5 år 696 349 199 160
Fremtidig minimumsleie 1 272 354 554 429

De operasjonsonelle leieavtalene er i hovedsak knyttet til husleieavtaler, samt leie av biler og kontormaskiner. Av leiekostnad 
2010 vedrører ca 141 mill husleieavtaler. Økning i minimumsleie fra 2009 til 2010 skyldes i hovedsak husleieavtaler i Media 
Norge Trykk Oslo (tidl. Schibsted Trykk).

De to største husleieavtalene løper til henholdsvis år 2021 og år 2026.

Operasjonelle utleieavtaler
Fremtidige minimumsleie under ikke kansellerbare, operasjonelle utleieavtaler er som følger:

(Beløp i TNOK) 2010 2009

Minimum leiebetalinger 7 971 1 260
Variabel leiebetaling
Leieinntekt 7 971 1 260

Forfall innen 1 år 10 795 2 289
Forfall mellom 1 og 5 år 31 627 6 349
Forfall senere enn 5 år - 971
Fremtidig minimumsleie 42 422 9 609

De operasjonelle utleieavtalene er knyttet til husleieavtaler.
Den største utleieavtalen løper til januar 2015.
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Utvikling i balanseført verdi av investeringer kategorisert som tilgjengelig for salg er som følger:
(Beløp i TNOK) 2010 2009
Pr. 1. januar       56 386              -   
Tilgang ved etablering av Media Norge konsern              -         48 445 
Tilgang            210         5 197 
Avgang        (3 988)        (1 822)
Endring ved oppkjøp eller salg av datterselskap              79              -   
Verdiendringer:
Verdiendring mot egenkapital            263         8 299 
Verdiendring ført over resultatregnskap        (1 841)        (1 769)
Verdiendring fra egenkapital ved avgang           (622)        (1 964)
Per 31. desember       50 487       56 386 
Herav langsiktig       47 001       48 869 
Herav kortsiktig         3 486         7 517 
Spesifikasjon av langsiktige finansielle eiendeler tilgjengelig for salg

(Beløp i TNOK) 2010 2009
NTB Norsk Telegrambyrå AS       23 317       23 317 
Schibsted ASA         6 794         5 139 
Aspiro AB         3 067         5 113 
Svanedamsveien         4 400         4 400 
Edda Distribusjon AS         3 900         4 375 
Innholdsutvikling AS              33         1 196 
Polaris Media ASA         1 098         1 133 
Sarsia Innovation AS         1 074         1 074 
Sarsia Life Science Fund AS B-aksjer            944            944 
Storebrand            776            677 
Øvrige aksjer         1 598         1 501 
Sum finansielle eiendeler tilgjengelig for salg       47 001       48 869 
Kostpris finansielle eiendeler       45 777       45 499 
Akkumulert nedskrivning ført over resultatregnskapet        (3 588)        (1 769)
Akkumulert verdiendring ført mot egenkapitalen         4 812         5 139 

Analyse av akkumulert verdiendring – langsiktige eiendeler
Saldo 1.1.         5 139              -   
Overført resultatregnskap ved salg av finansielle eiendeler              -          (1 964)
Verdiendring i året           (327)         7 103 
Saldo 31.12.         4 812         5 139 
Spesifikasjon av kortsiktige finansielle eiendeler tilgjengelig for salg

(Beløp av TNOK) 2010 2009
Skagen Global              -           4 502 
ABIF Norge         1 905         1 503 
ABIF Global Quant         1 581         1 512 
Sum finansielle eiendeler tilgjengelig for salg         3 486         7 517 
Kostpris finansielle eiendeler         2 333         6 321 
Akkumulert verdiendring ført mot egenkapitalen         1 153         1 196 

Analyse av akkumulert verdiendring – kortsiktige eiendeler
Saldo 1.1.         1 196              -   
Overført resultatregnskap ved salg av finansielle eiendeler           (622)              -   
Verdiendring i året            579         1 196 
Saldo 31.12.         1 153         1 196 

Note 21 – Finansielle eiendeler
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Andre langsiktige eiendeler består av:

(Beløp i TNOK) 2010 2009
Innskudd i Bergens Tidende AS Pensjonskasse       13 400       13 400 
Ansvarlig lån til Bergens Tidende AS Pensjonskasse         4 000         4 000 
Lån til tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet              -              888 
Ansvarlig lån til selskaper hvor Media Norge har eierinteresser         1 164            984 
Andre langsiktige fordringer            842         2 573 
Sum andre langsiktige eiendeler       19 406       21 845 

Note 22 – Andre langsiktige eiendeler

Note 23 – Finansielle instrumenter etter kategori
Klassifikasjon av konsernets finansielle eiendeler og forpliktelser:

(Beløp TNOK)

Note Balanse pr 
31.12.2010

Utlån og 
fordringer

Finansielle 
eiendeler 

tilgjengelig 
for salg

Øvrige 
finansielle

 forpliktelser

Ikke 
finansielle 

instrumenter

Utsatt skattefordel 16 50 847 - - -           50 847 
Immaterielle eiendeler 17 1 496 826 - - -      1 496 826 
Investeringseiendom 18 63 000 - - -           63 000 
Varige driftsmidler 19 1 593 448 - - -      1 593 448 
Investeringer i tilknyttede selskaper 6 60 825 - - -           60 825 
Langsiktige finansielle eiendeler 21 47 001 -          47 001 -                   - 
Andre langsiktige eiendeler 22 19 406         19 406 - -                   - 
Varelager 9              25 896 - - -           25 896 
Kundefordringer og andre fordringer 24            719 996       612 493 - -         107 503 
Kortsiktige finansielle eiendeler 21                3 486 -            3 486 -                   - 
Fordring konsernkontoordning Schibsted 25         1 998 468    1 998 468 - -                   - 
Bankinnskudd, kontanter og lignende 25            180 183       180 183 - -                   - 

                  - 
Sum eiendeler  6 259 382    2 810 550          50 487                       -      3 398 345 

Utsatt skatt 16              44 081 - - -           44 081 
Pensjonsforpliktelser 12         1 089 712 - - -      1 089 712 
Langsiktig rentebærende gjeld 27              18 113 - -              18 113                   - 
Andre langsiktige forpliktelser 28              45 696 - -              45 696                   - 
Kortsiktig rentebærende gjeld 27                4 061 - -                4 061                   - 
Betalbar skatt 16            200 147 - -                       -         200 147 
Andre kortsiktige forpliktelser 28         1 086 650 - -            398 207         688 443 
Sum gjeld          2 488 460                  -                   -            466 077      2 022 383 

Konsernets kortsiktige og langsiktige finansielle eiendeler tilgjengelig for salg fordeler seg som følger i 
verdsettingshierarkiet:
Verdsettelse basert på noterte priser i aktivt market (nivå 1)                  11 735 
Verdsettelse basert på observerbare markedsdata (nivå 2)                     3 486 
Verdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata (nivå 3)  35 266 
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(Beløp i TNOK)

Note Balanse per
31.12.2009

Utlån og 
fordringer

Finansielle 
eiendeler 

tilgjengelig 
for salg

Øvrige 
finansielle 

forpliktelser

Ikke
finanisielle

 instrumenter

Utsatt skattefordel 16 70 488           70 488 
Immaterielle eiendeler 17 1 407 410      1 407 410 
Investeringseiendom 18 63 000           63 000 
Varige driftsmidler 19 1 251 708      1 251 708 
Investeringer i tilknyttede selskaper 6 57 153           57 153 
Langsiktige finansielle eiendeler 21 48 869          48 869                   - 
Andre langsiktige eiendeler 22 21 845         21 845                   - 
Varelager 9             15 373           15 373 
Kundefordringer og andre fordringer 24           669 594       560 967         108 627 
Kortsiktige finansielle eiendeler 21               7 517            7 517                   - 
Fordring konsernkontoordning Schibsted 25        2 038 823    2 038 823                   - 
Bankinnskudd, kontanter og lignende 25           344 054       344 054                   - 
Sum eiendeler          5 995 834    2 965 689          56 386 -      2 973 759 

Utsatt skatt 16                       -                   - 
Pensjonsforpliktelser 12        1 058 382      1 058 382 
Langsiktig rentebærende gjeld 27             18 695 18 695                   - 
Andre langsiktige forpliktelser 28                    50 50                   - 
Kortsiktig rentebærende gjeld 27               2 515 2 515                   - 
Betalbar skatt 16             58 707 -           58 707 
Andre kortsiktige forpliktelser 28        1 056 828 413 669         643 159 
Sum gjeld          2 195 177                  -                   - 434 929      1 760 248 

Konsernets kortsiktige og langsiktige finansielle eiendeler tilgjengelig for salg fordeler seg som følger i 
verdsettingshierarkiet:
Verdsettelse basert på noterte priser i aktivt market (nivå 1)                    12 062 
Verdsettelse basert på observerbare markedsdata (nivå 2)                       7 517 
Verdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata (nivå 3)    36 807 

Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer består av:
(Beløp i TNOK) 2010 2009
Kundefordringer 612 493 560 961
Forskuddsbetalte kostnader 51 035 40 866
Opptjente inntekter 22 869 20 327
Krav på tilbakebetaling av skatt 0 16 819
Andre kortsiktige fordringer 33 599 30 621
Sum kundefordringer og andre kortsiktige fordringer 719 996 669 594

Note 24 – Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer

Kostnadsført tap og nedskrivning på kundefordringer for  2010 er 13 217, mot 6 945 i 2009, og er klassifisert som andre 
driftskostnader i resultatregnskapet.
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Endringen i avsetning for tap på kundefordringer er som følger:
(Beløp i TNOK) 2010 2009
Pr. 1.1. -14 442 -
Årets avsetning til tap på krav -16 145 -14 442
Årets konstaterte tap 5 690 -
Reversert tidligere avsetning 7 131 -
Pr. 31.12. -17 766 -14 442
Kredittrisiko og valutarisiko vedrørende kundefordringer er nærmere omtalt i note 33.

Pr. 31.12. hadde selskapet følgende kundefordringer som var forfalt men ikke betalt:
 Sum Ikke forfalt 0-90 dager over 90 dager
2010 612 493 412 740 184 662 15 091
2009 560 961 385 950 168 148 6 863

Note 25 – Bankinnskudd, kontanter og lignende
Bankinnskudd, kontanter og lignende består av:
(Beløp i TNOK) 2010 2009
Kontanter og bankinnskudd 180 183 344 054
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 180 183 344 054
Herav bundne midler 20 238 39 619

Media Norge har i tillegg til ordinære bankinnskudd, en bankkkonto i Danske Bank som inngår i Schibsteds konsernkontoordning. 
Konsernkontosystemet er opprettet for å bidra til en optimal likviditetsstyring for Schibstedkonsernet.

Media Norge har pr. 31.12.10 et netto innskudd på  TNOK 1.998.468 (innskudd 2.399.713, trekk:  401.245) på underkonto i 
konsernkontosystemet som administreres av Schibsted Finans AS. Formelt sett er dette å betrakte som et ordinært innskudd 
som Media Norge har hos Schibsted Finans AS.
Posten er pr. 31.12.10 klassifisert som kortsiktig fordring.

Pr. 31.12.09 hadde Media Norge et netto innskudd på  TNOK 2.038.823 (innskudd 2.955.296, trekk:  916.473) på underkonto i 
konsernkontosystemet som administreres av Schibsted Finans AS. 
Posten er pr. 31.12.09 klassifisert som kortsiktig fordring.
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Note 26 – Informasjon om egenkapitalen

Aksjekapital
Media Norge ASA har kun en aksjeklasse. Alle aksjer har lik rett til utbytte. Pr. 31.12.10 består aksjekapitalen av 100 000 000 
aksjer med pålydende kr 1 pr aksje. Selskapets aksjer er fritt omsettelige.

Stemmerettsbegrensninger:
Hver aksje gir én stemme på selskapets generalforsamling, med følgende begrensninger: 
Frem til 24. juni 2011 kan Schibsted ASA høyst avgi stemme for 50,1 % av det samlede antall stemmer som kan avgis i 
selskapet. 

Fra 25. juni 2011 og frem til 24. juni 2016 kan Schibsted ASA høyst avgi stemme for 65 % av det samlede antall stemmer som 
kan avgis i selskapet. I beslutninger som vedrører Mediehusenes eierskap i Finn.no AS, eller på annen måte vedrører Finn.no 
AS, kan Schibsted ASA høyst avgi stemme for 50,1 % av det samlede antall stemmer som kan avgis i selskapet. Den samme 
begrensning gjelder for beslutninger om å endre nærværende avsnitt i vedtektene.

Utviklingen i antall aksjer, aksjekapital og overkurs er som følger:
 Antall aksjer Aksjekapital Overkurs
Pr.  31.12.09 100 000 000 100 000 000 -
Pr. 31.12.10 100 000 000 100 000 000 -

Egne aksjer  
Media Norge ASA har i løpet av 2010 kjøpt 313 aksjer til kr 60 pr aksje. Aksjene var øreavrundingsaksjer i forbindelse med 
fusjon 25.6.2009, og kjøpesummen ble gitt til syke barn på Haukeland sykehus. Beholdning egne aksjer pr. 31.12.2010 er 313.

Annen innskutt egenkapital 
Media Norge ASA har ingen annen innskutt egenkapital.

Omregningsdifferanser 
Omregningsdifferanser består av effekt av forskjell mellom omregningskurs pr 1.1. og 31.12. knyttet til innregnet egenkapital pr. 
1.1., samt forskjellen mellom anvendt gjennomsnittskurs og omregningskurs pr. 31.12. knyttet til innregnet resultat.

Omregningsdifferanse pr. 31.12.10 knytter seg til investering i felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskap med 
funksjonsvaluta i svenske kroner og i EURO.

Fond for verdiendringer 
Fond for verdiendringer består av endring i virkelig verdi av finansielle eiendeler tilgjengelig for salg.

Minoritetsinteressen 
Minoritetsinteressen inkluderer minoritetens andel av balanseført verdi av datterselskaper inkludert andel av identifiserbare 
merverdier.

Minoritetsinteressen er i hovedsak knyttet til Finn.no samt Media Norge Trykk Oslo. Schibsted er minoritetseier i Media Norge 
Trykk Oslo samt den største minoritetseieren i Finn.no.
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Note 27 – Rentebærende gjeld

Note 28 – Andre langsiktige og kortsiktige forpliktelser

Konsernet har følgende sammensetning, rentebindingstid og forfallsstruktur på rentebærende gjeld:
Kortsiktig Langsiktig

 (Beløp i TNOK) 2010 2009 2010 2009
Rentebærende gjeld pr. lånetype
Netto gjeld Schibsted konsernkontoordning - - - -
Banklån - - - -
Finansielle leieavtaler, note 20 2 345 2 515 10 275 12 506
Andre lån 1 716 - 7 838 6 189
Sum 4 061 2 515 18 113 18 695
Rentebindingstid
0-6 md. 4 061 2 515 18 113 18 695
6-12 md. - - - -
1-2 år - - - -
2-5 år - - - -
Mer enn 5 år - - - -
Sum 4 061 2 515 18 113 18 695
Forfallstidspunkt
Forfall mellom 1 og 2 år - - 3 205 2 463
Forfall mellom 2 og 5 år - - 7 009 6 796
Forfall om mer enn 5 år - - 7 899 9 436
Sum - - 18 113 18 695
Konsernet har flytende rente på all langsiktig gjeld. 

Andre langsiktige forpliktelser består av:
(Beløp TNOK) 2010 2009
Rentefritt lån 50 50
Forpliktelse knyttet til put-opsjon til minoritetsaksjonærer i datterselskapet Flytteportalen AS 
(note 4)

40 100 -

Øvrige langsiktige forpliktelser 5 546 -
Sum andre langsiktige forpliktelser 45 696 50

Andre kortsiktige forpliktelser består av:
(Beløp TNOK) 2010 2009
Leverandørgjeld 123 389 134 487
Forskuddsbetalinger fra kunder 274 818 279 182
Skyldige offentlige avgifter 216 808 193 708
Påløpt lønn 344 693 293 052
Påløpte kostnader 79 686 62 470
Avsetninger (note 29) 11 069 55 204
Forpliktelse vedrørende tilknyttede selskaper, se note 6 5 741 11 796
Annet 30 446 26 929
Sum andre kortsiktige forpliktelser 1 086 650 1 056 828
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Note 29 – Avsetninger

Note 30 – Garantiansvar/pantstiller

Note 31 – Betingede eiendeler og forpliktelser

Note 32 – Kjøpsforpliktelser

Avsetninger består av:
(Beløp i TNOK) Restrukturering Sum
Balanseført verdi 01.01.10 55 204 55 204
Avsatt i løpet av året 6 529 6 529
Reklassifisert fra pensjonsforpliktelse 5 235 5 235
Benyttet avsetning gjennom året -55 899 -55 899
Balanseført verdi 31.12.10 11 069 11 069

Avsetningene er i sin helhet kortsiktige, og består av i hovedsak avsluttpakker etc. i forbindelse med lønnsomhetsprogrammet og 
opprettelse av felles kunde- og tjenestesenter, se note 14.
Nedbemanning i form av AFP og gavepensjon er klassifisert som pensjonsforpliktelse, se note 12. 

Garantiansvar
Media Norge ASA har gitt garantier på samlet 3 mill pr. 31.12.10 til Tollvesenet som sikkerhet for tollkreditt ytet til BT Trykk AS og 
FV Trykk AS.

Pantstillelser 2010 2009
Gjeld sikret med pant 14 743 17 752
Pantsatte eiendeler:
Tomter, bygninger og fast eiendom - -
Maskiner og anlegg 15 251 17 711
Driftsløsøre, inventar o.l. - -
Fordringer - -
Anleggsmidler holdt for salg - -
Sum balanseført verdi av pantsatte eiendeler 15 251 17 711

Gjelder finansiell leasing, se note 20

Media Norge har ingen vesentlige betingede eiendeler eller forpliktelser som ikke er innregnet i regnskapet.

Konsernet har ingen kontraktsmessige forpliktelser til kjøp av immatrielle eiendeler og varige driftsmidler. 
Konsernet har inngått bindende kontrakter om kjøp av ordinært avispapir for 237 MNOK i 2011. 
Konsernet har også en forpliktelse knyttet til minoritetseiernes salgsopsjoner i Flytteportalen, se note 4.
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Note 33 – Finansielle instrumenter

Media Norges finansielle instrumenter er i hovedsak 
bankinnskudd, konsernkontoordning, kundefordringer og 
leverandørgjeld knyttet direkte til daglig drift.

Kredittrisiko
Media Norge inngår i Schibsteds konsernkontoordning i 
Danske Bank, et system som er opprettet for å bidra til 
optimal likviditetsstyring for Schibstedkonsernet. Systemet 
administreres av Schibsted Finans AS og er formelt å betrakte 
som en fordring Media Norge har mot Schibsted Finans.

Risiko for at kundene ikke har økonomisk evne til å oppfylle 
sine forpliktelser anses som lav, da det historisk sett har 
vært lave tap på fordringer. Mediebyråene står for en relativt 
stor del av total annonseomsetning i 2010. For å redusere 
kredittrisikoen, har Media Norge Salg (Adresseavisen, 
Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Fædrelandsvennen 
og Aftenposten) inngått avtale om kredittforsikring knyttet til 
utestående fordringer knyttet til de seks største mediebyråene.

Det er lav kredittrisiko knyttet til konsernets opplagsinntekter 
ettersom de vesentligste av konsernets produkter selges 
basert på forhåndsbetaling (abonnementsavisene).

Balanseført verdi av konsernets finansielle eiendeler 
representerer maksimal kreditteksponering, og eksponeringen 
pr. 31.12.2010 fremgår av note 23 Finansielle instrumenter 

etter kategori. Eksponering av konsernets kundefordringer 
fremgår av note 24 Kundefordringer og andre fordringer.

Renterisiko
Media Norge har flytende rente på rentebærende gjeld, jf. 
note 27, og påvirkes dermed av endringer i rentemarkedet. 
Imidlertid er eksponeringen lav. For hver 1 prosentpoengs 
endring i den flytende rente vil Media Norges rentekostnader 
endres med i underkant av 0,2 mill.

En betydelig andel av konsernets inntekter er 
annonseinntekter, noe som gjør selskapet konjunkturfølsomt. 
Media Norge vil derfor normalt ha god inntjening i en 
høykonjunktur (kan dermed tåle en høyere rente) og en 
lavere inntjening i lavkonjunktur (og drar da nytte av lavere 
rentenivå).

Likviditetsrisiko
Konsernet har god likviditet. Likviditetsrisikoen anses som lav 
og løpende investeringer er i hovedsak egenkapitalfinansierte. 
Media Norge har iverksatt en rekke tiltak for å sikre nødvendig 
finansiell fleksibilitet, i første rekke gjennom konsernets 
lønnsomhetsprogram. Ved utgangen av 2010 har Media Norge 
kontanter og kontantekvivalenter på NOK 2,2 milliarder.
Se note 27 Rentebærende gjeld for informasjon om 
forfallsstruktur på denne.

Valutarisiko
Media Norge har norske kroner som basisvaluta og har, 
med unntak av noen tilknyttede selskap og felleskontrollert 
virksomhet, all virksomhet i Norge. Valutarisko knyttet til 
omregning av eierandeler i utenlandske tilknyttede selskap og 
felleskontrollert virksomhet er lav. Dersom valutakursforholdet 
mellom NOK og SEK endres med 10 % sammenlignet med 
faktisk kurs pr. 31.12.10, vil egenkapitalen endres med ca 
3 mill. Dersom valutaforholdet mellom NOK og EUR endres 
med 10 % sammenlignet med faktisk kurs pr. 31.12.2010, vil 
egenkapitalen endres med 0,1 mill.

Konsernets maskiner knyttet til trykkerier har utenlandske 
leverandører, og ved større investeringer/kjøp fra utlandet 
benyttes terminkontrakter eller andre lignende finansielle 
instrumenter for å redusere valutarisiko. Konsernet har ingen 
slike finansielle instrumenter pr. 31.12.10.

Råvarerisiko
Media Norge har forbruk av avispapir og er derfor eksponert 
mot prisendringer. En endring i prisen på 10 % gir et utslag 
i råvarekostnaden for konsernet på ca. kr  20 mill. per år. 
Avispapirprisene forhandles årlig med leverandørene og er 
allerede fastsatt for 2011.

Kapitalstruktur
Selskapene i Media Norge konsern skal ha en forsvarlig 
egenkapital som sikrer en tilfredsstillende drift og likviditet. 
Konsernet som helhet har en egenkapitalandel på 60,0 % pr. 
31.12.10.
Egenkapitalen i selskapene i konsernet blir fulgt opp løpende. 
Endringer i kapitalstruktur blir i hovedsak gjennomført via 
konsernbidrag ved avleggelse av offentlige selskapsregnskap.
Konsernet har pr 31.12.10 bankbeholdning og innestående 
på konsernkontoordning på totalt 2,18 milliarder, mens sum 
rentebærende gjeld utgjør 0,02 milliarder.

Forfallsstrukturen pr. 31.12.10:                                                             Gjenværende periode

 Under 1 måned 1-3 måneder 3-12 måneder 1-5 år Mer enn 
5 år

Totalt

Rentebærende gjeld 338 677 3046 10 214 7 899 22 174
Andre forpliktelser - - - 45 646 50 45 696
Leverandørgjeld 65 393 57 993 - - - 123 389
Andre finansielle forpliktelser 195 779 222 187 739 701 5 741 - 1 163 408
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Note 34 – Hendelser etter balansedagen

Note 35 – Nærstående parter

Fusjonsplan for fusjon mellom Media Norge ASA (MNO) og Nye Media Norge AS (NMN) ble vedtatt på ekstraordinær 
generalforsamling 10. mars 2011. NMN er et heleid datterselskap av Schibsted.

Fusjonen foretas ved at NMN overtar MNOs eiendeler, rettigheter og forpliktelser som helhet og at MNO oppløses. Hver 
aksjeeier i MNO (med unntak av aksjeeieren Schibsted) mottar som fusjonsvederlag 0,2821 aksjer  i MNOs morselskap, 
Schibsted, per aksje man eier i MNO, og i tillegg et kontantverderlag på kr 24,17 for hver aksje de eier i MNO.

Schibsted som aksjeeier i MNO mottar som vederlag aksjer i NMN ved forhøyelse av aksjekapitalen i dette selskap.
Fusjonen regnskapsføres som kontinuitet, og MNOs eiendeler og gjeld videreføres med verdiene de er balanseført med i MNOs 
selskapsregnskap. Det skal utarbeides felles årsregnskap for MNO og NMN fra og med 2011. I 2011 anses alle transaksjoner i 
MNO regnskapsmessig foretatt for NMNs regning fra årets begynnelse.

Ut over dette er det ikke inntruffet hendelser etter balansedagen som har betydning for vurderingen av konsernets stilling og 
resultat. 

Media Norge ASA eies med 82,3 % av Schibsted pr. 31.12.2010 og er et datterselskap i Schibsted-konsernet.

Kjøp og salg av varer og tjenester Salg til 
 nærstående parter

Kjøp fra  
nærstående parter

(Beløp i TNOK) 2010 2009 2010 2009
Schibsted ASA (morselskap) 4 445 2 021 11 494 4 736
Andre selskaper i Schibsted-konsernet 276 541 71 272 97 045 224 616
Tilknyttede selskaper 1 023 408 1 426 2 092
Felleskontrollert virksomhet - - - -
Ledelsen i selskapet eller morselskap - - - -
Andre nærstående parter - - - -

Sum 282 009 73 701 109 965 231 444
Av salg til nærstående er trykking av VG den største posten. 
Husleie fra Schibsted Eiendom utgjør det mest vesentligste av kjøp fra nærstående i 2010. I 2009 var kjøp av trykkeritjenester 
fra Media Norge Trykk Oslo (tidl Schibsted Trykk) også en vesentlig post.

Balanseposter Kundefordringer                Andre fordringer
 2010 2009 2010 2009

Schibsted ASA (morselskap) 1 282 704 - -
Andre selskaper i Schibsted-konsernet 24 522 19 968 - -
Tilknyttede selskaper 595 1 352 - 888
Felleskontrollert virksomhet - - - -
Ledelsen i selskapet eller morselskap - - - -
Andre nærstående parter - - - -
Sum 26 399 22 024 - 888

Leverandørgjeld Andre forpliktelser
 2010 2009 2010 2009
Schibsted ASA (morselskap) 1 998 1 680 - -
Andre selskaper i Schibsted-konsernet 1 784 31 474 - -
Tilknyttede selskaper 476 191 - -
Felleskontrollert virksomhet - - - -
Ledelsen i selskapet eller morselskap - - - -
Andre nærstående parter - - - -
Sum 4 258 33 345 - -
Transaksjoner med nærstående parter er gjennomført til markedsmessige betingelser.
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Note 36 – Utbytte
Utbytte fra Media Norge ASA
I 2010 ble det vedtatt og utbetalt utbytte med kr 684,9 mill (kr 6,84882 per aksje).
Det er ikke foreslått utdeling av utbytte på generalforsamling 13. mai 2011.

(Beløp i TNOK) 2010 2009

Årets resultat (total virksomhet) 562 939 129 580
Minoritetens andel av årets resultat 146 026 14 545
Majoritetens andel av årets resultat 416 913 115 035

Gjennomsnittlig antall ordinære aksjer gjennom året (se note 26) 99 999 788 51 671 500
Inn-/utvanningseffekter - -
Gjennomsnittlig antall utestående aksjer 99 999 788 51 671 500

Resultat per aksje
Resultat per aksje (i NOK) 4,17 2,23
Utvannet resultat per aksje (i NOK) 4,17 2,23
Resultat per aksje, videreført virksomhet (i NOK) 4,17 2,23
Utvannet resultat per aksje, videreført virksomhet (i NOK) 4,17 2,23

Note 37 – Resultat pr. aksje

Note 38 – Aksjonærinformasjon

Selskapets aksjekapital er NOK 100 000 000, fordelt på 100 000 000 aksjer hver pålydende NOK 1. Alle aksjene gir samme 
rettigheter i selskapet. Antall aksjonærer er 606, hvorav 22 utenlandske. Utenlandsk eierandel utgjør 1,53 % Selskapets aksjer er 
registert i Verdipapirsentralen.
Media Norge ASA eier 313 egne aksjer pr. 31.12.2010.
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De 20 største aksjonærene pr 31. desember 2010 Antall aksjer Andel i %
Schibsted ASA   81 943 191 81,94 %
NWT Media AS     5 612 177 5,61 %
Johannes Benestad AS     1 446 267 1,45 %
Ropstad Holding AS     1 327 072 1,33 %
Helsingborg Dagblad (via klientkonto i SHB)     1 047 093 1,05 %
Litago AS        830 174 0,83 %
Haugsøen, Knut        685 497 0,69 %
Stumpf, Ragnhild        374 868 0,37 %
Schibsted Print Media        370 000 0,37 %
Avisen Agder AS        343 039 0,34 %
Danevad, Henriette Louise        330 482 0,33 %
Fidelio AS        299 285 0,30 %
Johanssen, Anne Gro        296 490 0,30 %
J.W. Eides Stiftelse        251 454 0,25 %
Stumpf, Grethe        236 847 0,24 %
Amble Invest AS        234 025 0,23 %
Bøgh-Tobiassen, Marie A.        218 238 0,22 %
Bøgh-Tobiassen, Astrid L.        218 199 0,22 %
Benestad, Knut Lootz        207 542 0,21 %
Benestad, Kristin Lootz        207 542 0,21 %
Sum 20 største aksjonærer 96 479 482 96,48 %

Aksjer eiet av styret og konsernledelsen
I tabellen nedenfor er det vist hvor mange aksjer medlemmer i styret og konsernledelsen eide og/eller representerte pr 31.12.10. 
Tallene inkluderer også aksjer eiet av samboer, ektefelle og barn under 18 år, samt aksjer eiet av selskaper hvor den enkelte har 
bestemmende innflytelse.

 Antall aksjer Andel i %
Styret - -
Ryssdal, Rolv Erik (styrets leder) - -
Silow, Lena K. Samuelsson - -
Greve, Jan Einar           1 773          0,002 
Kverneland, Ådne - -
Ropstad Ruth Elisabeth *         36 362          0,036 
Syversen, Per - -
Borrevik, Line Noer - -
Unni Engan                55          0,000 
Ander, Lars Gustaf (varamedlem)**
Konsernledelsen
Ingen i konsernledelsen innehar aksjer i selskapet pr 31.12.10
Sum styret og konsernledelsen         38 190          0,038 

*Ropstad, Ruth Elisabeth er eier (25,63 %) og styreleder i Ropstad Holding A/S, som igjen eier 1.327.072 aksjer i Media Norge 
ASA (tilsvarer 1,33 % andel)

** Ander, Lars Gustaf er aksjonær og konsernsjef i Nya Wermlands Tidningens AB. Nya Wermlands Tidningens AB er eneeier av 
NWT Media AS, som igjen eier 5.612.177 aksjer i Media Norge ASA (tilsvarer 5,61 
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(Beløp i TNOK) Note 2010 2009

DRIFTSINNTEKTER
Annen driftsinntekt 2         235 682        91 896 
Sum driftsinntekter          235 682        91 896 

DRIFTSKOSTNADER
Lønnskostnad 3,13         111 565        45 312 
Avskrivninger og amortiseringer 9,10           64 294        20 393 
Annen driftskostnad 3,4         123 591        43 869 
Nedskrivning immatrielle eiendeler 9           10 002          2 615 
Kostnad nedbemanning 5                 -            1 936 
Sum driftskostnader         309 452      114 125 

DRIFTSRESULTAT          -73 770       -22 229 

Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter   6         166 057    1 593 965 
Finanskostnader 6          -18 921       -16 809 
Netto finansposter         147 136   1 577 156 

Ordinært resultat           73 366   1 554 927 
Skattekostnad på ordinært resultat 7            5 248          6 745 

ÅRSRESULTAT           68 118   1 548 182 
Opplysninger om avsetninger til:
Utbytte                 -        684 882 
Annen EK           68 118      863 300 
Sum disponert           68 118   1 548 182 

Resultat per aksje (kroner) 0,68 29,96
Utvannet resultat per aksje (kroner) 0,68 29,96
Avgitt konsernbidrag, netto etter skatt            7 560 -
Mottatt konsernbidrag, netto etter skatt         130 000 -
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(Beløp i TNOK) Note 2010 2009

ANLEGGSMIDLER
Immaterielle eiendeler
Immaterielle eiendeler 9            99 448        107 368 
Utsatt skattefordel 7              4 288                -   

Sum immaterielle eiendeler           103 736       107 368 

Varige driftsmidler
Maskiner og inventar 10            47 401         56 379 
Sum varige driftsmidler            47 401         56 379 

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskap 8       3 561 010     3 553 315 
Investeringer i tilknyttet selskap 8              1 000                -   

Sum finansielle anleggsmidler        3 562 010    3 553 315 

Sum anleggsmidler        3 713 147    3 717 062 

OMLØPSMIDLER
Fordringer
Kundefordringer 11            37 537         16 952 
Andre fordringer 11          572 856     1 661 682 
Sum fordringer           610 393    1 678 634 

Bankinnskudd, kontanter og lignende 12              9 955         10 292 

Sum omløpsmidler           620 348    1 688 926 

SUM EIENDELER        4 333 495    5 405 988 
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Egenkapital og gjeld 31.12.

Styrets leder

Didrik Munch
konsernsjef

 Bergen 15. mars 2011
Styret i Media Norge ASA

Rolv Erik Ryssdal         Lena K. Samuelsson Silow          Jan Einar Greve          Ådne Kverneland           Ruth Elisabeth Ropstad
                       

                             Per Syversen                        Line Noer Borrevik                     Unni Engan                          

Beløp i 1000 NOK Note 2010 2009

EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
Aksjekapital  14,15         100 000        100 000 
Sum innskutt egenkapital          100 000        100 000 

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 14      3 684 266     3 616 250 
Sum opptjent egenkapital      3 684 266     3 616 250 
Sum egenkapital       3 784 266     3 716 250 

GJELD
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser 13           88 169          63 118 
Utsatt skatt 7                 -              3 679 
Sum avsetning for forpliktelser            88 169          66 797 

Kortsiktig gjeld
Gjeld Schibsted konsernkonto 12         401 044        818 717 
Leverandørgjeld 11           17 068          83 282 
Betalbar skatt 7           10 275                 -   
Skyldig offentlige avgifter           13 817          10 481 
Utbytte                 -          684 882 
Annen kortsiktig gjeld 11           18 856          25 579 
Sum kortsiktig gjeld         461 060     1 622 941 
Sum gjeld          549 229     1 689 738 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD       4 333 495     5 405 988 
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Kontantstrømoppstilling – morselskap 01.01. – 31.12.

(Beløp i TNOK) Note 2010 2009

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skatt                         73 366            1 554 927 

Betalt skatt                                 -                      -579 

Av- og nedskrivninger og tap varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 9,10                         74 296                 23 883 

Forskjellen mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger                         25 051                 61 082 

Endring i varer, kundefordringer og leverandørgjeld                        -76 299                 68 356 

Endring i andre tidsavgrensningsposter                    1 064 437          -1 629 527 

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter                     1 160 851                 78 142 

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

Investeringer i varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 9,10                        -57 398             -186 742 

Utbetalt kontantvederlag fusjon                                 -               -700 000 

Kjøp av datterselskap 8                             -135                        -   

Endring i andre investeringer 8                          -1 000                        -   

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter                         -58 533             -886 742 

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

Opptak av ny gjeld (kortsiktig og langsiktig)                                 -                 813 294 

Nedbetaling av gammel gjeld                      -417 673                        -   

Tilbakebetaling aksjekapital                                 -                   -1 000 

Kjøp egne aksjer 14                               -19                        -   

Kontantvederlag opsjoner ledelse 14                               -83                        -   

Utbetaling av utbytte                      -684 880                        -   

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter                    -1 102 655               812 294 

Netto endring i likvider i året                             -337                   3 694 

Kontanter og bankinnskudd per 01.01.                         10 292                   6 598 

Kontanter og bankinnskudd per 31.12.                           9 955                 10 292 
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Selskapsregnskapet til Media Norge ASA er satt opp i samsvar 
med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk 
i Norge. 
                                                                                                                                                      
Inntekter
Salg av tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Skatt                                                      
Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i 
utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på alle 
forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi 
på eiendeler og gjeld. Utsatt skatt er beregnet med 28 % 
på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer 
mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt 
skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av 
regnskapsåret. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den 
grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort.
 
Betalbar skatt og utsatt skatt er regnskapsført direkte mot 
egenkapitalen i den grad skattepostene relaterer seg til 
egenkapitaltransaksjoner. 
 
Klassifisering og vurdering av balanseposter            
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller 
til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt 
poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er 
klassifisert som anleggsmiddel / langsiktig gjeld. 
 
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og 
virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp 
på opptakstidspunktet. 
 
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, fratrukket av- og 
nedskrivninger. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp 
på etableringstidspunktet. 
 
Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 
Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler vurderes 
til anskaffelseskost med fradrag for akkumulerte av- og 
nedskrivninger. Utgifter til utvikling av programvare og andre 
immaterielle eiendeler utgiftsføres inntil alle kriterier for 
balanseføring er oppfylt. Utgifter pådratt etter at alle kriterier 
for balanseføring som immateriell eiendel er oppfylt, herunder 
sannsynliggjøring av verdi gjennom forventede fremtidige 
økonomiske fordeler, blir balanseført. Anskaffelseskost 
inkluderer direkte og indirekte kostnader som kan henføres til 
utvikling av eiendelen. 

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler med begrenset 
økonomisk levetid avskrives over forventet brukstid, hensyntatt 
estimert restverdi ved utrangering. Avskrivningsplan baseres 
på dekomponering ved vesentlighet. Avskrivningsplan og 
estimatet på restverdi revurderes hvert regnskapsår.

Normalt vedlikehold kostnadsføres i takt med at vedlikeholdet 
utføres. Utgifter til oppgradering balanseføres som en del av 
anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlets gjenværende 
økonomiske levetid. Ved utskiftning av deler av et driftsmiddel 
fraregnes komponenten som blir erstattet og den nye 
komponenten balanseføres. 

Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn 
balanseført verdi, foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. 
Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi 
og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige 
kontantstrømmene som eiendelen forventes å generere. 
Reversering av nedskrivning foretas dersom grunnlaget for 
nedskrivningen ikke lenger er tilstede. 

Datterselskap / tilknyttet selskap
Datterselskapet og tilknyttede selskaper vurderes etter 
kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert 
til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning 
har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig 
verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å 
være forbigående og det må anses nødvendig etter god 
regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert om grunnlaget for 
nedskrivning ikke lenger er til stede.  
 
Mottatt utbytte, konsernbidrag og andre utdelinger er 
inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapet. 
Overstiger utbytte/ konsernbidraget andel av tilbakeholdt 
resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del 
tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket 
investeringens verdi i balansen til morselskapet. 

Netto avgitt konsernbidrag (brutto konsernbidrag fratrukket 
tilhørende skatteeffekt) tillegges anskaffelseskost for 
investeringer i datterselskaper.
 
Leieavtaler
Leieavtaler klassifiseres som finansielle eller operasjonelle 
med basis i avtalens reelle innhold. Dersom det vesentligste 
av de økonomiske rettigheter og forpliktelser knyttet til 
det underliggende leieobjekt overføres til Media Norge, 
klassifiseres leieavtalen som finansiell. Driftsmidler i finansielle 
leieavtaler balanseføres og avskrives planmessig som varige 
driftsmidler. Avdragsdeden av leieforpliktelsen medtas i 
langsiktig rentebærende gjeld. Gjelden reduseres løpende 
med betalt leie fratrukket renteelementet i leien. Andre 
leieavtaler klassifiseres som operasjonelle, og årlig leieavgift 
kostnadsføres som leiekostnad.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen 
til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. 
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger 
av de enkelte fordringene. 

Note 1  Regnskapsprinsipper – morselskap                                                                                      
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Pensjoner                                                        
Ytelsesbaserte pensjonsplaner vurderes til nåverdien av 
de fremtidige pensjonsytelser som regnskapsmessig anses 
opptjent på balansedagen. Pensjonsmidler vurderes til virkelig 
verdi.
 
Endring i ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser som skyldes 
endringer i pensjonsplaner, fordeles over antatt gjennomsnittlig 
gjenværende opptjeningstid eller resultatføres umiddelbart 
dersom endringen medfører umiddelbar endring i opptjente 
rettigheter. Akkumulert virkning av estimatendringer og 
endringer i finansielle og aktuarielle forutsetninger (aktuarielle 
gevinster og tap) under 10 % av det største av ytelsesbaserte 
pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler ved begynnelsen av 
året innregnes ikke. Når den akkumulerte virkningen er over 
10 %, innregnes overskytende over antatt gjennomsnittlig 
gjenværende opptjeningstid i resultatet. Periodens netto 
pensjonskostnad klassifiseres som lønn og personalkostnader. 

For pensjonsplaner som regnskapsmessig er definert som 
tilskuddsplaner, regnskapsføres tilskuddet som periodens 
pensjonskostnad. 
Betingede utfall og usikre forpliktelser
Betingede utfall og 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 
vesentige forhold som ikke regnskapsføres, omtales i note.

Utbytte
Eventuelt utbytte for regnskapsåret basert på styrets forslag 
regnskapsføres som gjeld pr. 31.12.
 
Kontantstrømoppstilling        
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte 
metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, 
bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.                                             

Note 2 – Driftsinntekter                                                                                      

Annen driftsinntekt består av:

(Beløp i TNOK)  2010 2009

Driftsinntekter MNO IT 230 682 77 041
Øvrige driftsinntekter 5000 14 855
Sum  235 682 91 896

Av driftsinntekter fellesfunksjoner vedrører kr 8.102 eksterne kunder (mot kr 1.651 i 2009), resten gjelder selskaper i Media 
Norge og Schibsted konsern. Øvrige driftsinntekter består av konsulenthonorar for tjenester ytet til datterselskaper i konsernet.

Note 3 – Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte og godtgjørelse 
til revisor                                                                                    

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 105 årsverk, mot 36 årsverk i 2009.

(Beløp i TNOK)  2010 2009
Lønninger 86 203 30 939
Arbeidsgiveravgift 12 582 4 608
Pensjonskostnader 11 607 6 083
Andre ytelser 5 947 3 682
Aktiverte lønnskostnader -4 343 -
Sum  111 996 45 312
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Ytelser til ledende ansatte
Oversikt over lønn, bonus, andre ytelser, pensjonskostnad og utestående lån for ledende ansatte i 2010: (alle tall i NOK)

* Pensjonskostnd for Mugaas inkluderer 1,6 mill i resultatførte estimatavvik.
Konsernledelsen har avtale om bonus på inntil 4 (konserndirektører) til 6 (konsernsjef) månedslønner. Opptjent bonuser til kon-
sernledelsen for utbetaling i 2011 utgjør kr 1.217.000 for Munch, kr 558.000 for Nordseth, kr 462.000 for Thorsheim og kr xxx for 
Waagbø.
Ved oppsigelse fra bedriftens side har bedriften forpliktet seg til å gi særskilt vederlag til konsernsjefen med lønn i 18 måneder og 
til konserndirektørene med lønn i 6 måneder.
Konsernsjef Munch har avtale som innebærer at han har rett til førtidspensjonering fra fylte 62 år med en pensjon på 66 % av 
lønnen. Hans pensjonsavtale sikrer livsvarig alderspensjon fra 67 år med 66 % av pensjonsgrunnlaget, samt en forsikring som vil 
gi uførepensjon på 66 %.
Konserndirektør Mugaas ble etter avtale førtidspensjonert med virkning fra 1.8.2010 (ved fylte 60 år) med en pensjon på 66 % av 
lønnen. Han har videre avtale om livsvarig alderspensjon fra 67 år med 66 % av pensjonsgrunnlaget, uførepensjon på 66 % og 
ektefellepensjon på 60 % av alderspensjon.

Styrehonorar til Ryssdal er utbetalt til arbeidsgiver, Schibsted ASA. Styrehonorar til Lena K. Samuelsson er utbetalt til Svenska 
Dagbladet.  

Per G. Høiland ble pensjonist og fratrådte styret 1. desember. Han ble erstattet av varamedlem Unni Engan.

For nærmere opplysninger om godtgjørelse til revisor vises til note 4 i konsernregnskapet.

Navn Lønn inkl.
 feriepenger

Bonus (utbetalt
 2010)

Andre ytelser Regnskapsført
 pensjons-

kostnad

Utestående
 lån

Didrik Munch - konsernsjef 2 625 143 - 192 241 1 668 571 -
Olav Mugaas - konserndirektør * 1 819 149 - 44 340 3 282 974 -
Frode Nordseth - konserndirektør, fra 1.3.2010 1 304 114 - 142 791 54 032 -
Andreas Thorsheim - konserndirektør 1 334 648 - 141 596 62 883 -
Stig Waagbø - konserndirektør, fra 15.3.2010 1 278 037 - 109 721 50 399 -
Sum ytelser 8 361 091 - 630 689 5 118 859 -

Ytelser til andre ledende personer (alle tall i NOK)
Konsernstyret

Styre-
honorar

Honorar 
komiteer

Natural-
ytelser

Andre
 ytelser

Sum 
ytelser

Rolv Erik Ryssdal 300 000 - - - 300 000
Lena K. Samuelsson Silow - styremedlem 150 000 - - - 150 000
Jan Einar Greve - styremedlem 150 000 - - - 150 000
Ådne Kverneland - styremedlem 150 000 - - - 150 000
Ruth Elisabeth Ropstad - styremedlem 150 000 - - - 150 000
Per G. Høiland - ansattvalgt styremedlem til 1.12.2010 137 500 - - - 137 500
Unni Engan - styremedlem fra 1.12.2010,   
tidligere ansattvalgt varamedlem

30 000 - - - 30 000

Per Syversen - ansattvalgt styremedlem 150 000 - - - 150 000
Line Noer Borrevik - ansattvalgt styremedlem 150 000 - - - 150 000
Rune Ø. Reinertsen - ansattvalgt observatør 150 000 - - - 150 000
Lars Gustav Ander - varamedlem 30 000 - - - 30 000
Tove Heggum Elshøy - ansattvalgt varamedlem 30 000 - - - 30 000
Vidar Udjus - ansattvalgt varamedlem 40 000 - - - 40 000
Ranveig Egenes - ansattvalgt varamedlem 30 000 - - - 30 000

Sum ytelser 1 647 500 - - - 1 647 500
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Note 4 – Andre driftskostnader                                                                               

Note 5 – Kostnad nedbemanning                                                                             

Note 6 – Finansposter                                                                           

I forbindelse med kostnads- og effektivitesprogram i konsernet har Media Norge i 2009 avsatt kr 1.936 vedrørende sluttpakker og 
øvrige kostnader til nedbemanning av 4 personer.
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Andre driftskostnader 2010 2009

Husleie, vedlikehold og elektrisitet            10 971              3 525 
Husleie og tjenester kjøpt fra Schibsted-selskaper             1 053              1 596 
Husleie og tjenester kjøpt fra MNO konsernselskaper             7 885              2 881 
Honorarer for eksterne tjenester            22 851            10 364 
Data- og lisenskostnader            59 237            18 637 
Kontorkostnader             5 231                 340 
Telekostnader/linjeleie             9 449              2 668 
Reiser og møter             5 451              2 438 
Markedsføringskostnader                487                 262 
Øvrige driftskostnader                976              1 158 
Sum andre driftskostnader          123 591            43 869 

Finansinntekter  2010 2009

Annen renteinntekt             6 863                 172 
Konsernbidrag          159 167        1 593 793 
Annen finansinntekt                  27                   -   
Sum finansinntekter           166 057        1 593 965 

Finanskostnader  2010 2009

Rentekostnader Schibsted konsernkonto            18 826            10 734 
Rentekostnader til Schibsted ASA                  -                6 001 
Annen rentekostnad                  57                   27 
Annen finanskostnad                  38                   47 
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Note 7 – Skatt                                                                             
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Årets skattekostnad fordeler seg på:
(Beløp i TNOK) 2010 2009

Betalbar skatt, før effekt konvertering fusjonsfordring            13 215            18 711 
Effekt konvertering fusjonsfordring                  -             830 068 
Effekt konvertering fusjonsfordring ført mot aksjer i datter                  -            -846 266 
Endring i utsatt skatt            -7 967              4 232 
Sum skattekostnad             5 248              6 745 
Beregning av årets skattegrunnlag:
Resultat før skattekostnad            73 366        1 554 927 
Skattemessig gevinst konvertering fusjonsfordringer                  -          2 964 530 
Avgitt konsernbidrag med skatteeffekt           -10 500       -3 031 356 
Mottatt inntektsført konsernbidrag uten skatteeffekt           -55 000       -1 473 104 
Permanente forskjeller                377                 119 
Endring i midlertidige forskjeller            28 453           -15 113 
Årets skattegrunnlag            36 696                    3 

Oversikt over midlertidige forskjeller:
Anleggsmidler            -3 622            20 830 
Kundefordringer               -160                   -   
Regnskapsmessige avsetninger                  -                  -450 
Pensjoner           -88 169           -63 118 
Pensjoner - kjøpte forpliktelser            76 636            55 876 
Sum           -15 315            13 138 
28 % utsatt skatt (- utsatt skattefordel)            -4 288              3 679 

Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 28 % av resultat før skatt:
28 % skatt av resultat før skatt            20 542           435 380 
Effekt konvertering fusjonsfordring tatt over resultatet                  -             -16 198 
Mottatt inntektsført konsernbidrag uten skatteeffekt           -15 400          -412 469 
Permanente forskjeller (28 %)                105                   32 
Beregnet skattekostnad             5 247              6 745 
Effektiv skattesats 7,2 % 0,4 %
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Note 8 – Datterselskaper og tilknyttede selskap

Note 9 – Immaterielle eiendeler                                                                             
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Selskapets navn Ervervet Kontor Eierandel Stemme andel
Aftenposten AS 12.10.06 Oslo 100 % 100 %
Bergens Tidende AS 12.10.06 Bergen 100 % 100 %
Stavanger Aftenblad AS 12.10.06 Stavanger 100 % 100 %
Fædrelandsvennen AS 12.10.06 Kristiansand 100 % 100 %
Media Norge Trykk AS 1.1.10 Oslo 100 % 100 %
Schibsted Vekst AS 11.10.10 Oslo 10 % 10 %

Investeringer etter kostmetoden (Selskapsregnskapet)

Selskapets navn Aksjekapital Antall aksjer Balanseført verdi
Aftenposten AS 30 000 100 000 1 173 758
Bergens Tidende AS 12 546 100 000 906 347
Stavanger Aftenblad AS 13 818 100 000 806 841
Fædrelandsvennen AS 6 411 100 000 359 076
Media Norge Trykk AS 4 825 4 825 000 314 988
Sum datterselskaper   3 561 010

Selskapets navn Aksjekapital Antall aksjer Balanseført verdi

Schibsted Vekst AS 1 000 1 000 1 000
Sum tilknyttede selskaper   1 000

I løpet av 2010 har trykkerivirksomheten i Media Norge konsern blitt samlet i underkonsernet Media Norge Trykk, med Media 
Norge Trykk AS som morselskap. Omorganiseringen har skjedd ved utfisjonering av trykkerivirksomheten fra henholdsvis 
Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen. Kostpris aksjer i datterselskaper er fordelt i forhold til bytteforhold 
anvendt i fusjonen.
I tillegg har Media Norge Trykk kjøpt aksjer i Schibsted Trykk, se nærmere omtale i note 16.
Se for øvrig informasjon i note 4 og note 6 til konsernregnskapet.

(Beløp i TNOK) Domenenavn IT Software Sum
Anskaffelseskost pr 01.01.10 625 119 547           120 172 
Tilgang kjøpte immaterielle eiendeler 34 645             34 645 
Avgang solgte/utrangerte immaterielle eiendeler - -                    -   
Anskaffelseskost 31.12.10 625 154 192           154 817 

Akkumulerte avskrivninger 31.12.10                  -   -42 752            -42 752 
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.10                  -   -12 617            -12 617 
Reverserte nedskrivninger 31.12.10                  -   -                    -   
Balanseført verdi pr. 31.12.10 625 98 823             99 448 

Årets avskrivninger                  -   32 562             32 562 
Årets nedskrivninger                  -   10 002             10 002 
Økonomisk levetid  Uendelig 3-5 år

Årets nedskrivning gjelder redaksjonelle systemer og er en følge av beslutning i konsernet om overgang til ett felles nytt 
redaksjonelt system. I tillegg er økonomisystemet nedskrevet noe som følge av endret bruk.
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Note 10 – Varige driftsmidler                                                                          

Note 11 – Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttede selskap                                                                          

Fordringer
(Beløp i TNOK) 2010 2009

Kundefordringer selskaper i Media Norge-konsernet 34 849 14 971
Kundefordringer selskaper i Schibsted-konsernet                   1 344                   973 
Andre fordringer selskaper i Media Norge-konsernet 553 191                         1 655 571  
Andre fordringer selskaper i Schibsted-konsernet -                 - 
Sum 589 384         1 671 515 

Gjeld
2010 2009

Leverandørgjeld selskaper i Media Norge-konsernet -              73 407
Leverandørgjeld selskaper i Schibsted-konsernet                   336                 113 
Annen kortsiktig gjeld til Media Norge-konsernet -              17 720
Annen kortsiktig gjeld til Schibsted-konsernet                      -                   - 
Sum 336                              91 240  

Note 12 – Bankinnskudd og lignende

Av totalt innestående TNOK 9.955 er TNOK 9.955 stilt som sikkerhet for pensjonsforpliktelse overfor konsernsjef, og er å anse 
som bundne midler.

Media Norge har i tillegg en bankkonto i Danske Bank som inngår i Schibsteds konsernkontoordning. Konsernkontosystemet er 
opprettet for å bidra til en optimal likviditetsstyring for Schibstedkonsernet.

Media Norge ASA har pr. 31.12.10 et trekk på TNOK 401.044 på underkonto i konsernkontosystemet som administreres av 
Schibsted Finans AS. Formelt sett er dette å betrakte som en ordinær gjeld som Media Norge ASA har til Schibsted Finans AS.
Posten er pr. 31.12.10 klassifisert som kortsiktig gjeld.
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(Beløp i TNOK) Maskiner og 
inventar

Anlegg under
utførelse

Sum varige 
driftsmidler

Anskaffelseskost pr 01.01.10            66 483 -             66 483 
Tilgang kjøpte varige driftsmidler            19 731              3 022             22 753 
Avgang solgte/utrangerte varige driftsmidler                  -   -                    -   
Anskaffelseskost 31.12.10            86 214              3 022             89 236 
Akkumulerte avskrivninger 31.12.10           -41 835 -            -41 835 
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.10                  -   -                    -   
Reverserte nedskrivninger 31.12.10                  -   -                    -   
Balanseført verdi pr. 31.12.10            44 379              3 022             47 401 
Årets avskrivninger            31 732 -             31 732 
Årets nedskrivninger                  -   -                    -   
Økonomisk levetid 3-10 år - -
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Note 13 – Pensjoner

Selskapet plikter å ha tjenestepensjonsordning etter lov om 
obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger 
tilfredsstiller kravene i denne lov.

Media Norges hovedordning er en innskuddspensjonsordning.

Ved virksomhetsoverdragelser i 2009 og 2010 overtok Media 
Norge virksomhet knyttet til IT, kundeservice, regnskap, 
kreditt og lønn, samt digital utvikling fra Aftenposten, Bergens 
Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen. 
De ansatte fikk ved overdragelsene videreføre sine 
pensjonsordninger.
Media Norge har nå, i tillegg til hovedordning med 
innskuddspensjon, tre forskjellige ytelsesordninger overfor 
de tidligere mediehus-ansatte. Ytelsesordningene omfatter 
alders-, barne- og uførepensjoner. Pensjonsytelsen 
er samordnet med folketrygden, mellom 60 % og 68 
% av pensjonsgrunnlaget. Pensjonsalder er 67 år. 
Ytelsesordningene hadde pr. 31.12.10 91 medlemmer.
Da nærmere beregninger viste at ansatte fra Stavanger 
Aftenblad kom bedre ut med Media Norges hovedordning 
(innskuddspensjon), ble de i 2010 overført til denne ordningen. 
Effekt av overgang fra ytelsespensjon til innskuddspensjon 
utgjør kr 1.561 og er vist på linjen «Planendring» i tabellen 
nedenfor.
I tillegg til de pensjonsforpliktelsene som dekkes gjennom 
kollektive tjenestepensjonsordninger har selskapet usikrede 
pensjonsforpliktelser. Forpliktelsene gjelder avtalefestet 
førtidspensjon (AFP), gavepensjoner knyttet til AFP og  
førtids-og alderspensjon overfor ledende ansatte.
Selskapet deltar i LO/NHO-ordningen, som innebærer at alle 
ansatte kan velge å gå av med førtidspensjon fra og med 
62 år. Denne ordningen ble i februar 2010 vedtatt avviklet, 

og det var kun mulig å gå av med førtidspensjon etter 
den gamle ordningen fram til 31.12.2010. Gevinsten ved 
avviklingen av ordningen er inntektsført i 2010, og presentert 
som en reduksjon av lønnskostnader. En gjenværende 
avsetning gjelder selskapets egenandel for personer som er 
førtidspensjonister i den gamle ordningen. Ved avviklingen av 
den gamle AFP-ordningen viste det seg å være en betydelig 
underdekning i ordningen. Denne underdekningen må 
medlemsbedriftene dekke opp gjennom fortsatt innbetaling 
av premier for de kommende fem årene. Selskapets andel av 
denne underdekningen er estimert og avsatt for i regnskapet. 
Netto effekt av avvikling gammel AFP-ordning utgjør kr 431 og 
er vist på linjen «Planendring» i tabellen nedenfor.

Som erstatning for den gamle AFP-ordningen er det etablert 
en ny AFP-ordning. Den nye AFP-ordningen er, i motsetning 
til den gamle, ikke en førtidspensjonsordning, men en ordning 
som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De 
ansatte kan velge å ta ut den nye AFP-ordningen fra og med 
fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere 
opptjening ved arbeid fram til 67 år. Den nye AFP-ordningen 
er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning og finansieres 
gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. 
Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering 
av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig 
blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert 
pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres 
løpende, og ingen avsetninger foretas i regnskapet. Det 
betales ikke premie i den nye ordningen før i 2011, og da er 
premien fastsatt til 1,4 % av samlede utbetalinger mellom 1 G 
og 7,1 G til bedriftens arbeidstakere (estimert til NOK 1.050). 
Det er ikke fondsoppbygging i ordningen, og det forventes at 
premienivået vil øke for de kommende årene.
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(Beløp i TNOK) 2010 2009 
Nåverdi av årets pensjonsopptjening              6 878               4 264 
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen              5 051               1 214 
Avkastning på pensjonsmidler             -2 014                 -591 
Amortisering av estimatavvik              1 636                  616 
Planendring             -1 992                    -   
Netto pensjonskostnad ytelsesordninger              9 559               5 503 
Arbeidsgiveravgift inkludert i beløpet over   1 181 680 

Pensjonskostnad innskuddspensjon              1 617                  580 
Arbeidsgiveravgift inkludert i beløpet over 200 72 
Sum pensjonskostnad for selskapet 11 176 6 083 

Herav inkludert i linjen "Lønnskostnad" 11 607 6 083

 2010 2009 
Beregnede pensjonsforpliktelser pr 31.12. -133 442            -96 991 
Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr 31.12.            42 730             35 318 
Ikke resultatført virkning av estimatavvik              2 543              -1 445 
Netto pensjonsforpliktelse           -88 169            -63 118 
Arbeidsgiveravgift inkludert i beløpet over                 -10 896                    -7 800 
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Note 14 – Egenkapital

Note 15 – Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Note 16 – Nærstående parter

Se informasjon i note 38 til konsernregnskapet.
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Økonomiske forutsetninger: 31.12.2010 31.12.2009 01.01.2009
Diskonteringsrente 4,00 % 4,50 % 3,80 %
Forventet avkastning på pensjonsmidler 5,25 % 5,70 % 5,80 %
Forventet lønnsregulering 4,00 % 4,25 % 4,00 %
Forventet G-regulering 3,75 % 4,00 % 3,75 %
Forventet pensjonsøkning 1,25 % 1,50 % 3,75 %

De faktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske 
faktorer.

(Beløp i TNOK) Aksjekapital Egne aksjer Annen EK Sum 
Egenkapital pr 31.12 2009          100 000                   -           3 616 250         3 716 250 
Kjøp egne aksjer -                  -19                    -                     -19 
Opsjoner konsernledelse, kontantvederlag - -                  -83                   -83 
Avsatt utbytte - -                    -                      -   
Årets resultat                  -                     -               68 118              68 118 
Egenkapital pr 31.12. 2010          100 000                  -19         3 684 285         3 784 266 

Selskapet har i løpet av 2010 kjøpt 313 aksjer til kr 60 pr aksje. Aksjene var øreavrundingsaksjer i forbindelse med fusjon 
25.6.2009, og kjøpesummen ble gitt til syke barn på Haukeland sykehus. Beholdning egne aksjer pr. 31.12.2010 er 313.

Media Norge ASA har i 2010 overtatt Kundeservice-virksomheten fra Bergens Tidende. Virksomhetsoverdragelsen skjedde med 
virkning fra 1.8.2010 og omfattet alle kundesenter-ansatte. 

Media Norge ASA har i 2010 overtatt virksomheten knyttet til regnskap, lønn og kreditt fra Aftenposten og lagt dette inn i et nytt 
Felles Tjenestesenter. Virksomhetsoverdragelsen skjedde med virkning fra 1.10.2010 og omfattet alle ansatte i Aftenposten 
knyttet til disse områdene. 

Media Norge ASA har i 2010 overtatt virksomheten knyttet til digital utvikling fra Aftenposten og Bergens Tidende og lagt dette 
inn i MNO Digital. Virksomhetsoverdragelsen skjedde med virkning fra 1.10.2010, og omfattet alle ansatte i Aftenposten og 
Bergens Tidende knyttet til Digital utvikling. 

Totalt har Media Norge i forbindelsen med virksomhetsoverdragelsen overtatt netto pensjonsforpliktelser på kr. 4.736 fra 
Aftenposten og kr 1.957 fra Bergens Tidende, og har mottatt midler fra selskapene til dekning av disse. Det ble ikke overtatt 
andre eiendeler og forpliktelser ut over den tilhørende pensjonsforpliktelsen. 

Media Norges heleide datterselskap Media Norge Trykk AS har med virkning fra 1.1.2010 kjøpt til sammen 60 % av Schibsted 
Trykk AS i Oslo fra Schibsted ASA og Schibsted Print Media AS. Kjøpesummen utgjør NOK 385 millioner kroner. De resterende 
40 % av trykkeriet eies av VG. Kjøpesummen er basert på markedsmessige vurderinger og er gjennomført etter armlengdes 
prinsipper. Schibsted Trykk har i etterkant skiftet navn til Media Norge Trykk Oslo AS.
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Note 17 – Leieavtaler

Media Norge ASA har en leieavtale med VizBygg AS om leie av totalt 676,3 kvm i Nordre Nøstekaien 1. Leieavtalen løper i ti år 
fra 1.7.2009, med rett til å fornye for nye ti år. Årlig leiekostnad er 1,3 mill.

Media Norge ASA har inngått en fremleieavtale med CapGemini Norge AS om leie av totalt 381 kvm i Nordre Nøstekaien 1. 
Leieavtalen løper fra mars 2011 fram til 1.2.2014, med rett til å fornye for nye 2 år. Årlig fremleie er 0,6 mill.

Note 18 – Hendelser etter balansedagen
Se informasjon i note 15 til konsernregnskapet.
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