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Rolv Erik Ryssdal 

Konsernsjef 

 Jeg er godt fornøyd med at Schibsted Media Group for 

syvende gang på rad kan legge frem et kvartalsresultat 

med fremgang sammenlignet med samme periode året 

før. Vi har aldri før levert et så godt resultat i første kvar-

tal. 

 

I kvartalet vi har lagt bak oss har vi hatt noe drahjelp fra 

annonsemarkedene, men fremgangen kommer ikke 

minst på grunn av godt arbeid med produktutvikling og 

styrkede markedsposisjoner innenfor Online rubrikk og 

store deler av Mediehusvirksomheten. Tett kostnads-

kontroll er viktig i alle våre virksomheter. 

 

For oss var det i 1. kvartal viktig å få vedtatt fusjonen 

mellom Schibsted og Media Norge. Jeg mener dette er 

den beste løsningen for alle interessenter. Mediehus og 

Online rubrikk er våre to strategiske pilarer, og Media 

Norge har svært sterke posisjoner innenfor begge disse 

områdene. Det er positivt at mediehusene i Media Norge 

så vel som Finn.no har god resultatfremgang i 1. kvartal. 

 

Mediebransjen endrer seg raskere enn noen gang. Vi 

ønsker å ligge i forkant av den utviklingen som preger 

både oss og resten av bransjen. I de første månedene i 

2011 opplever vi en trafikk- og inntektsvekst innenfor 

Online rubrikk og andre internettmarkeder.  De abonne-

mentsbaserte avisene har hatt en god utvikling, mens 

opplagsvolumet til løssalgsavisene har falt betydelig. Vi 

opererer i en dynamisk bransje, noe som gjør at vi må 

tilpasse vår virksomhet kontinuerlig, sier konsernsjef i 

Schibsted Media Group Rolv Erik Ryssdal. 
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Schibsted Media Group – 1. kvartal 2011 

 

 

Hovedpunkter i 1. kvartal 2011 

 

Resultatforbedring og god inntektsvekst 

 Underliggende økning i driftsinntekter var 7 prosent.  

 Konsernets EBITDA var i 1. kvartal 2011 NOK 447 mill. 

(418 mill.). Det er det beste resultatet Schibsted Media 

Group har hatt noen gang i et 1. kvartal. 

 EBITDA-margin 13 prosent (13 %).  

 Økt investering i utrulling av Online rubrikk og produkt-

utvikling i etablerte virksomheter som Finn.no. 

 Annonseinntektene steg underliggende 14 prosent, 

drevet av sterk fremgang på internett og vekst for papir-

aviser i Skandinavia. 

Fortsatt god inntjening i mediehusene 

 Mediehus Skandinavia økte inntektene underliggende 

med 2 prosent i 1. kvartal. 

 Sterk resultatforbedring for regionavisene i Media Nor-

ge. 

 Opplagsfall for løssalgsaviser kompenseres delvis av 

prisøkninger og, kostnadsreduksjoner.  

 God utvikling for vekstselskaper på nettet i Norge og for 

Schibsted Tillväxtmedier i Sverige.  

Sterk vekst og marginforbedring  

for Online rubrikk.  

 28 prosent underliggende vekst i driftsinntekter for On-

line rubrikk. Veksten kommer både fra etablerte marke-

der og fra porteføljen av nyetablerte rubrikknettsteder. 

 Vekst i EBITDA for etablerte virksomheter i Schibsted 

Classified Media på 34 prosent. 

 Schibsted Media Group fortsetter utrulling i høyt tempo i 

nye markeder, noe som belastet EBITDA med NOK 

70 mill. i 1. kvartal. Det er NOK 32 mill. mer enn i 1. 

kvartal 2010, først og fremst som følge av økt markeds-

føring. 

 Leboncoin.fr fortsetter sin trafikk- og inntektsvekst, og er 

en av Europas største Online rubrikkvirksomheter. 

 31 prosent inntektsvekst og marginforbedring i Finn.no. 

God vekst også for øvrige virksomheter i etablert fase. 

Helår

(Mill. NOK) 2011 2010 2010

Driftsinntekter       3 496       3 258     13 768 

Brutto driftsresultat (EBITDA) 447 418 2 199

Brutto driftsresultat etter avskrivninger og amortiseringer (EBITA)         310         266       1 611 

Ordinært resultat før skattekostnad         289         251       3 399 

Resultat pr. aksje (EPS)        1,53        1,45       27,04 

Justert resultat pr. aksje (EPS)        1,41        1,41        9,72 

CAPEX 118 71 427

Kontantstrøm fra driften pr. aksje (NOK) 2,40 2,43 19,73

Netto rentebærende gjeld 1 990 2 389 1 820

Netto rentebærende gjeld/EBITDA siste 12 måneder 0,9 1,3 0,8

Egenkapitalandel 42,8 % 37,4 % 42,4 %

       1. kvartal

Driftsinnt. Underl.

Q1 2011 vekst Q1 2011 Q1 2010

Konsern 3 496 7 % 13 % 13 %

Mediehus Skandinavia 2 436 2 % 10 % 11 %

Mediehus Internasjonal 242 7 % -2 % -3 %

Online rubrikk 830 28 % 31 % 30 %

EBITDA-margin

(Tall i parentes viser tilsvarende periode i 2010.) 
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Resultatutvikling 
konsernet 
Driftsinntekter og EBITDA-margin 

 
 

Driftsinntekter fordelt på inntektskategori 

 
 

Hovedtrekk i 1. kvartal 2011  
sammenlignet med 1. kvartal 2010: 

- Underliggende veksti driftsinntekter, korrigert for valuta-

svingninger og kjøp og salg av virksomhet, var 7 prosent, 

drevet av god vekst for Online rubrikk-virksomheten og 

fremgang i annonsemarkedene i Skandinavia. Rapportert 

vekst var 7 prosent. 

- Underliggende vekst for annonseinntekter, inkludert online 

rubrikk, 14 prosent.  

- Opplagsinntektene gikk underliggende tilbake med 5 pro-

sent. Inntekter fra aviser solgt i abonnement økte med 4 

prosent, mens inntekter fra løssalg gikk tilbake med 10 pro-

sent. 

 

- Konsernets driftsresultat (EBITDA) var NOK 447 mill. 

(418 mill.). Det er det beste resultatet Schibsted har lagt 

frem i noe 1. kvartal. 

- EBITDA-margin 13 prosent (13 %). Vekst på nettet og i 

annonsemarkedene i Skandinavia bidrar positivt, mens høy-

ere papirpriser og opplagsnedgang for løssalgsaviser trekker 

i negativ retning. 

- Investering i utrulling av Online rubrikkvirksomhet i nye 

markeder påvirker EBITDA-marginen negativt med 2 pro-

sentpoeng (1 %-poeng). 

- Avskrivninger og amortiseringer er redusert fra NOK 152 

mill. i 1. kvartal 2010 til NOK 137 mill. i 1. kvartal 2011. Det 

skyldes i første rekke salg og nedskalering av virksomhet. 

- Andre inntekter og kostnader i 1. kvartal 2011 er knyttet til 

den pågående nedskaleringen av virksomheten i Sandrew 

Metronome og omfatter gevinster ved salg av immaterielle 

eiendeler samt kostnader knyttet til nedbemanning. Det er 

inngått avtale om salg av Sandrew Metronomes virksomhet i 

Norge, som forventes gjennomført i 2. kvartal 2011.  

 

- Schibsted har i 1. kvartal fortsatt å styrke sine etablerte 

markedsposisjoner innenfor online rubrikk. Det er god vekst 

både i inntekter og operasjonelle mål som trafikk og antall 

annonser.  

- Mediehusene har i hovedsak beholdt eller styrket sine 

markedsposisjoner. Spesielt gjelder dette nettbaserte virk-

somheter. I Skandinavia har Schibsted god vekst innenfor 

forbrukerorienterte tjenester, som låneformidling og pris-

sammenligning. 

- Annonsemarkedet i Norge og Sverige har i 1. kvartal vist 

moderat bedring for papirpublikasjoner og noe høyere vekst 

for internett. Dette gjelder både merkevareannonser og rub-

rikkannonser. I Spania har det vært krevende markedsfor-

hold for papirbaserte medier, men inntektene på internett har 

økt. I Frankrike er det god vekst på internett og fortsatt frem-

gang for papirmedier.  

 

- Mediehusene i Schibsted jobber aktivt med utvikling av nye 

digitale distribusjonsformer. En rekke av Schibsteds aviser 

har lansert egne iPad-utgaver. Utvikling av konsepter for 

brukerbetaling av redaksjonelt innhold er en prioritert oppga-

ve.  

 

- Schibsted inngikk i 1. kvartal avtale om å fusjonere med 

Media Norge ASA. Fusjonen ble gjennomført 12. mai, og 

Schibsted eier etter dette 100 prosent av Media Norge. Eier-

andelen i Finn.no er økt til 90 prosent. 

 

Mediehus 
Skandinavia  

 
 

Hovedtrekk i 1. kvartal 2011  
sammenlignet med 1. kvartal 2010: 

- Underliggende vekst i driftsinntekter på 2 prosent. Veksten 

kom som følge av styrkede annonsemarkeder både i Norge 

og Sverige samt fremgang for nettbaserte aviser og tjenester 

i Norge og Sverige. 
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Helår

(Mill. NOK) 2011 2010 2010

Driftsinntekter 2 436 2 334 9 771

EBITDA 248 260 1 324

EBITDA-margin 10 % 11 % 14 %

       1. kvartal
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- Rapportert inntektsvekst på 4 prosent, påvirket positivt av 

styrket svensk krone. 

- EBITDA på 10 prosent (11 %). Marginen er presset av 

opplagsnedgang for løssalgsaviser og høyere papirpris. 

Media Norge viser god resultatfremgang. 

- God utvikling for vekstselskaper innenfor nettbaserte tje-

nester i Schibsted Tillväxtmedier i Sverige. Et tilsvarende 

selskap er etablert i Norge, for på samme måte å utnytte 

sterke trafikkposisjoner og merkenavn for etablerte virksom-

heter. 

 

Media Norge mediehus 

Media Norge eier ledende abonnementsbaserte aviser i fire 

av de største byene i Norge; Oslo, Bergen, Stavanger og 

Kristiansand. Hver av avisene har også nettutgaver som er 

ledende i sine markeder.  Trykkeriene i mediehusene er skilt 

ut som et eget forretningsområde fra 1. kvartal 2011. 

 

 
Media Norge eks. Finn.no inkluderer mediehusene Aftenpos-

ten, Bergens Tidende, Fædrelandsvennen og Stavanger 

Aftenblad, samt hovedkontoret, fellesfunksjoner og trykkeri-

konsernet Media Norge Trykk. 

 
 

Hovedtrekk i 1. kvartal 2011  
sammenlignet med 1. kvartal 2010: 

- Annonseinntektene økte 9 prosent. 

- God vekst for de fleste annonsekategorier. Stillingsannon-

ser økte 10 prosent og eiendomsannonser med 8 prosent.  

- Opplagsinntektene økte 1 prosent som følge av prisøk-

ninger. Opplagsvolumet har vært svakt fallende. 

- Bedret EBITDA som følge av inntektsvekst og god kost-

nadskontroll. I motsatt retning trekker økt papirpris. 

- EBITDA 13 prosent (10 %).  

- Sterk resultatforbedring og positivt bidrag til driften for nett-

avisene i Media Norge. 

- Flere av mediehusene viser rapportert nedgang i driftsinn-

tekter. Dette skyldes utskillelse av trykkerivirksomheten, som 

er samlet i Media Norge Trykk. Nedenfor er 1. kvartal 2011 

sammenlignet med omarbeidede, sammenlignbare tall for 1. 

kvaral 2010,  

 

Aftenposten: 

- Driftsinntekter opp 6 prosent, til 554 mill. 

- EBITDA før tilknyttede selskaper 73 mill. (37 mill.).  

 

Bergens Tidende: 

- Driftsinntekter opp 8 prosent til NOK 236 mill. 

- EBITDA før tilknyttede selskaper NOK 31 mill. (28 mill.). 

 

Stavanger Aftenblad: 

- Driftsinntekter opp 9 prosent til NOK 160 mill. 

- EBITDA før tilknyttede selskaper NOK 22 mill. (6 mill.). 

 

Fædrelandsvennen: 

- Driftsinntekter opp 4 prosent til NOK 98 mill. 

- EBITDA før tilknyttede selskaper NOK 3 mill. (3 mill.). 

 

Media Norge Trykk: 

- Driftsinntekter ned 7 prosent til NOK 244 mill. 

- EBITDA før tilknyttede selskaper NOK 16 mill. (32 mill.). 
 

Verdens Gang (VG) 

Verdens Gang gir ut Norges klart ledende løssalgsavis. 

Nettutgaven VG.no er den største nettavisen i Norge og 

blant de aller største nettstedene uansett kategori. 

 
 

 
 

Media Norge eks Finn.no Helår

(mill. NOK) 2011 2010 2010

Driftsinntekter

Annonseinntekter 602 554 2 319

Opplagsinntekter 341 338 1 331

Andre driftsinntekter 218 202 822

Sum driftsinntekter 1 161 1 094 4 472

EBITDA 150 104 588

Opplag ukedager (eks.) 1) 418 599 427 690 423 792

Annonsevolum (spaltemeter) 1) 32 184 28 926 132 741
 1)Sum Aftenposten, BT, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen

     1. kvartal

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

0

200

400

600

800

1000

1200

4. kv. 
09

1. kv. 
10

2. kv. 
10

3. kv. 
10

4. kv. 
10

1. kv. 
11

Driftsinntekter EBITDA-margin

Helår

Verdens Gang (mill. NOK) 2011 2010 2010

Driftsinntekter

Annonseinntekter print 87 101 418

Opplagsinntekter print 268 286 1 143

Andre driftsinntekter print 6 3 19

VG Multimedia inntekter 65 72 295

Andre driftsinntekter online 14 3 33

Sum driftsinntekter 447 466 1 909

EBITDA 56 86 338

herav print 45 66 271

herav online 8 17 57

Opplag ukedager (eks.) 207 620 237 166 233 295

Annonsevolum (spaltemeter) 2 674 2 839 12 010

Unike brukere VG.no (mill. pr. dag) 1,2 1,1 1,1

       1. kvartal
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Hovedtrekk i 1. kvartal 2011  
sammenlignet med 1. kvartal 2010: 

- Driftsinntektene for VG konsern gikk tilbake med 4 prosent 

negativt påvirket av redusert opplagsvolum og annonsesalg 

for papiravisen. Sterk trafikkvekst og inntektsøkning for VGs 

onlinetjenester. 

- EBITDA for konsernet falt med 35 prosent. 

- EBITDA-margin 13 prosent (18 %). 

VG papiravis 

- Opplagsvolumet for VGs papiravis på hverdager falt 12 

prosent til 207 620 eksemplarer i 1. kvartal 2011, sammen-

lignet med samme periode i 2010. 

- Prisøkninger kompenserte for deler av volumnedgangen, 

og opplagsinntektene falt i 1. kvartal 6 prosent sammenlignet 

med 1. kvartal 2010. Løssalgsprisen på fredagsutgaven ble 

hevet fra 15 til 17 kroner fra og med 1. januar 2011, mens 

prisen på lørdagsutgaven økte fra 17 til 20 kroner fra og med 

4. september 2010. 

- Annonseinntektene på papir falt med 14 prosent som følge 

av volumnedgang og prispress. 

- Kostnadene i papiravisen ned 2 prosent i første rekke som 

følge av reduserte volumer. 

- EBITDA-margin for papiravisen 12 prosent (17 %). 

VG Online 

- VGs onlineinntekter økte med 5 prosent i 1. kvartal 2011. 

Det var en vekst på 3 prosent for hovedproduktet VG Multi-

media (eks. Nettby). Dessuten bidro VG Mobil og andre 

aktiviteter i vekstfase godt til inntektsøkningen. Avvikling av 

det sosiale nettverket Nettby.no i desember 2010 reduserer 

den rapporterte veksttakten.  

- EBITDA for onlineaktivitetene var 10 prosent (23 %).  Ned-

gang som følge av noe høyere aktivitetsnivå og satsing på 

vekstselskaper som VG Mobil. 

- Posisjonen som Norges klart største nettsted målt i trafikk 

er opprettholdt gjennom kvartalet. 

- Svært god trafikkutvikling for VG Mobil. Mobiltjenesten 

hadde i snitt 228 000 unike brukere daglig i 1. kvartal, noe 

som er 154 prosent mer enn i samme periode i 2010. VG 

Mobil er mer enn dobbelt så stor som nærmeste konkurrent. 

(Kilde: TNS Gallup) 

 

Schibsted Sverige 

Schibsted Sverige består av tre sentrale virksomhetsområ-

der: Aftonbladet (papirbasert løssalgsavis og nettavis), 

Svenska Dagbladet (papirbasert morgenavis og nettavis) 

samt Schibsted Tillväxtmedier (internettbaserte vekstselska-

per). Hitta.se er en del av Schibsted Tillväxtmedier, men 

rapporteres som en del av virksomhetsområdet Online rub-

rikk. 

Aftonbladet  

Aftonbladet er et avishus med nummer én-posisjoner både 

på papir og nett. Aftonbladets løssalgsavis er Sveriges størs-

te avis, og Aftonbladet.se er klart ledende innenfor nettnyhe-

ter.  

 

 

 
 

Hovedtrekk i 1. kvartal 2011  
sammenlignet med 1. kvartal 2010: 

- Driftsinntektene falt med 9 prosent som følge av nedgang i 

opplagsvolumet for papiravisen. Annonseinntektene viste 

vekst. 

- Driftskostnadene redusert med 5 prosent. 

- EBITDA 7 prosent (11 %). 

 

- Aftonbladets papiravis’ opplagsinntekter falt 14 prosent 

som følge av lavere betalt opplag og lavere volum av til-

leggsprodukter. Utviklingen for betalt opplag fulgte i 1. kvar-

tal samme negative trend som i 2010. 

- Annonseinntektene på papir økte med 2 prosent, i første 

rekke som følge av forbedret prisbilde. 

- Kostnadene i papiravisen ble redusert med 8 prosent som 

følge av reduserte personalkostnader og lavere volumer. 

- EBITDA for papiravisen 6 prosent (9 %). 

 

Helår

Aftonbladet (mill. SEK) 2011 2010 2010

Driftsinntekter 519 572 2 443

herav print 417 468 1 990

herav online 102 104 453

EBITDA 35 63 333

herav print 27 42 221

herav online 8 21 112

Annonsevolum (spaltemeter) 3 857 4 502 19 713

Unike brukere. Aftonbladet.se (mill.) 5,8 5,1 5,1

     1. kvartal
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- Inntektene i Aftonbladet Nya Medier falt 2 prosent. Under-

liggende vekst var 2 prosent, justert for en negativ engangs-

effekt på SEK 4 mill. 

- EBITDA-margin 8 prosent (20 %). Kostnadsvekst som følge 

av økt satsing på produkt og markedsføring.  

- Sterk trafikkutvikling både for nettutgaven og mobilutgaven. 

759 000 unike brukere pr. uke i gjennomsnitt i mars 2011, en 

vekst på 186 prosent sammenlignet med mars 2010. 

Svenska Dagbladet (SvD) 

Svenska Dagbladet er den tredje største abonnementsba-

serte avisen i Sverige, og har en spesielt sterk posisjon i 

Stockholmsregionen. 

 

 
 

Hovedtrekk i 1. kvartal 2011 sammenlignet med 1. 
kvartal 2010: 

- Driftsinntektene opp 1 prosent. 

- EBITDA 8 prosent (8 %). 

 

- Svenska Dagbladets papiravis økte driftsinntektene med 2 

prosent. 

- Opplagsinntektene økte med 2 prosent som følge av pris-

økninger. Opplagsvolumet på hverdager falt 5 prosent i 1. 

kvartal 2011 sammenlignet med samme periode i 2010.  

- Annonseinntektene økte 3 prosent. Inntektsveksten ble 

dempet av relativt lave volumer i markedet for eiendomsan-

nonser og bortfall av annonser for generalforsamlinger, som 

følge av en lovendring. 

 

Schibsted Tillväxtmedier  

Hovedtrekk i 1. kvartal 2011  
sammenlignet med 1. kvartal 2010: 

 
 

- Schibsted Tillväxtmedier består av en portefølje med 

nettbaserte vekstselskaper. Vekstselskapene i porteføljen 

nyter godt av sterke trafikkposisjoner og merkenavn for etab-

lerte virksomheter i Sverige. 

- 45 prosent vekst i driftsinntekter for Schibsted Tillväxtme-

diers virksomhet utenom Hitta. 

- God vekst og resultatforbedring for de fleste virksomheter i 

porteføljen, som i sum gir en EBITDA-margin utenom Hitta 

på 4 prosent (-4 %). 

- Lendo,som opererer innenfor personlig økonomi, prissam-

menligningstjenesten Prisjakt.se, tv-guide TV.nu og online 

kupongselskapet Letsdeal.se er blant virksomhetene med 

best utvikling. 

 

Mediehus 
Internasjonal 

 
 

Hovedtrekk i 1. kvartal 2011  
sammenlignet med 1. kvartal 2010: 

- Underliggende vekst i driftsinntekter på 7 prosent. Rappor-

tert vekst var 3 prosent, negativ påvirket av valutaendringer. 

Inntektene økte i 1. kvartal både i Frankrike og i Baltikum. I 

Spania var det tilbakegang. 

- EBITDA er forbedret som følge av inntektsvekst i Frankrike 

og Baltikum. 
 

20 Minutter 

20 Minutter er Schibsted Media Groups konsept for gratis-

aviser. Både i Frankrike og Spania er 20 Minutter mest leste 

nyhetsavis. 

 

 
 

Hovedtrekk i 1. kvartal 2011  
sammenlignet med 1. kvartal 2010: 

- 12 prosent økning i driftsinntekter for 20 Minutes Frankri-

ke (50 prosent eid av Schibsted). 

- EBITDA var EUR -0,9 mill., mot EUR -0,8 mill. i 1. kvartal 

2010. Kostnadene økte som følge av økt distribusjon. 

- Avisen har i 1. kvartal økt distribusjonen for å møte konkur-

ransen i markedet og å opprettholde posisjonen som mar-

kedsleder.   

- Posisjonen som mest leste avis opprettholdt, med 2,8 milli-

oner lesere daglig. 

- God utvikling for nettaktivitetene, som hadde 83 prosent 

vekst i driftsinntekter i 1. kvartal sammenlignet med samme 

periode i 2010. 

 

- Krevende makroøkonomisk situasjon kombinert med tøff 

konkurranse i Spania rammer 20 Minutos Spania. Driftsinn-

tektene gikk tilbake med 11 prosent i 1. kvartal. 

- EBITDA EUR -1,4 mill. (-0,6 mill.). 

- Posisjonen som mest leste nyhetsavis opprettholdt, med 

2,2 millioner lesere daglig. 

- Fortsatt god vekst for nettaktivitetene. 20minutos.es er nå 

den tredje mest leste nyhetstjenesten på nettet i Spania. 

 

 

Helår

SvD (mill. SEK) 2011 2010 2010

Driftsinntekter 282 278 1 144

EBITDA 23           22         105 

Opplag ukedager (eks.) 189 800 199 700 192 000

Annonsevolum (spaltemeter) 5 824 6 067 26 464

Unike brukere. SvD.se (mill.) 1,1 0,9 0,9

     1. kvartal

Tillväxtmedier eks Hitta.se Helår

(mill. SEK) 2011 2010 2010

Driftsinntekter 136 94 451

EBITDA 6 -4 16

     1. kvartal

Helår

(Mill. NOK) 2011 2010 2010

Driftsinntekter 242 234 1 009

EBITDA            (4)            (8)           60 

EBITDA-margin (2 %) (3 %) 6 %

       1. kvartal

Helår

20 Minutes  (mill. EUR) 2011 2010 2010

Driftsinntekter 12,2 12,2 52,2

EBITDA         (1,9)         (1,0)          2,2 

     1. kvartal
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Eesti Meedia Group (Baltikum) 

Eesti Meedia er det ledende mediehuset i Estland, med 

nummer én-posisjoner både for aviser, magasiner og tv. 

 

 
 

Hovedtrekk i 1. kvartal 2011  
sammenlignet med 1. kvartal 2010: 

- Markedet i Baltikum er i bedring, og Schibsteds virksomhe-

ter hadde en økning i driftsinntekter på 11 prosent.  

- EBITDA-margin 9 prosent (2 %). Særlig tv-kanalen Kanal 2 

og trykkerivirksomheten i Kroonpress bidrar til resultatfrem-

gangen. 

 

Online rubrikk 

 
 

Hovedtrekk i 1. kvartal 2011  
sammenlignet med 1. kvartal 2010: 

- I 1. kvartal 2011 var det god utvikling for Online rubrikk i 

alle markeder. 

- Underliggende vekst i driftsinntekter 28 prosent. Rapportert 

inntektsvekst 25 prosent. 

- EBITDA-margin 31 prosent, mot 30 prosent i 1. kvartal 

2010. Det er marginøkning for virksomheter i Etablert fase, 

som følge av økte inntekter kombinert med god kostnads-

kontroll. Økte investeringer i virksomheter i Investeringsfase 

påvirker marginen negativt med om lag 10 prosentpoeng.  

 

Finn.no 

Finn.no er det klart ledende nettstedet for rubrikkannonser 

på nett i Norge. Selskapet er markedsleder både innenfor bil, 

eiendom, stilling ledig og «torget-annonser». 

 

 
Merk: EBITDA eks. tilknyttede selskaper. 

 
 

Hovedtrekk i 1. kvartal 2011  
sammenlignet med 1. kvartal 2010: 

- Driftsinntektene økte med 31 prosent. Veksten kommer 

som en kombinasjon av pris- og volumvekst samt utvikling 

av nye produkter og inntektskategorier. 

- Eiendomssegmentet vokste i 1. kvartal 14 prosent. Bil 

vokste 32 prosent, mens stilling økte med 45 prosent.  

- Finn Torget og Finn Reise viser også god utvikling, med 

vekst på henholdsvis 25 og 46 prosent. 

- EBITDA-margin 47 prosent, en økning fra 42 prosent i 1. 

kvartal 2010. 

- Finn.no styrket sin posisjon som klar markedsleder i 1. 

kvartal. Veksten var betydelig større enn markedet både for 

inntekter fra rubrikk- og merkevareannonser (kilde: INMA). 

 

Helår

Baltikum  (mill. EUR) 2011 2010 2010

Driftsinntekter 18,2 16,5 72,2

EBITDA          1,6          0,4          6,2 

     1. kvartal

Helår

(Mill. NOK) 2011 2010 2010

Driftsinntekter 830 666 2 938

EBITDA 261 202 972

EBITDA-margin 31 % 30 % 33 %

       1. kvartal

Helår

Finn.no  (mill. NOK) 2011 2010 2010

Driftsinntekter 277 211 948

EBITDA 131 88 429

Unike brukere. Finn.no (mill.) 2,6 2,2 2,3

     1. kvartal
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Hitta.se 

Hitta.se er en rendyrket online katalogtjeneste, og er den 

største onlinekatalogen i Sverige målt i trafikk. 

 

 
 

Hovedtrekk i 1. kvartal 2011  
sammenlignet med 1. kvartal 2010: 

- Vekst i driftsinntekter på 6 prosent.  

- EBITDA-margin 24 prosent mot 19 prosent i samme kvartal 

i 2010. 

- Hitta.se har styrket sin posisjon som klar markedsleder 

innenfor onlinekataloger i Sverige målt i trafikk (kilde: Kiain-

dex.net). 

 

Schibsted Classified Media (SCM) 

I Schibsted Classified Media er alle konsernets online rub-

rikkvirksomheter utenfor Norge samlet under én ledelse. 

Selskapet har etablerte nummer én-posisjoner med god 

vekst og høy lønnsomhet i Sverige, Spania og Frankrike. I 

tillegg har selskapet etablert ny virksomhet i en rekke land. 

 

 
 

 

 

Hovedtrekk i 1. kvartal 2011  
sammenlignet med 1. kvartal 2010: 

- Underliggende vekst i driftsinntekter 28 prosent, justert for 

valutasvingninger og kjøp og salg av virksomhet. Rapportert 

vekst i euro 25 prosent. 

- EBITDA-margin for virksomhetene i etablert fase økte fra 

42 til 45 prosent i 1. kvartal 2011. Betydelig økning i investe-

ringer i ny virksomhet (Investeringfase) påvirker det samlede 

EBITDA negativt.   

- SCM har styrket eller opprettholdt sine sterke trafikkposi-

sjoner på nett i de fleste markeder. 

Etablert fase 

- Underliggende vekst i driftsinntekter 28 prosent. 

- EBITDA-margin 45 prosent (42 %). 

 

Sverige: 

Helår

Hitta.se  (mill. SEK) 2011 2010 2010

Driftsinntekter 83 78 342

EBITDA 20 15 104

Unike brukere/uke. Hitta.se (mill.) 3,7 3,0 3,4

1. kvartal

Helår

SCM  (mill. EUR) 2011 2010 2010

Driftsinntekter

Sverige 18,1 14,3 65,2

Internasjonal 37,1 29,7 128,3

SUM inntekter etablert fase 55,2 44,0 193,5

Inntekter Investeringsfase 5,1 3,2 15,3

Print 1,1 1,3 5,8

Hovedkontor og elimineringer         (0,7)          0,2         (0,9)

Sum driftsinntekter 60,7 48,7 213,7

EBITDA

Sverige 10,5 8,6 39,9

Internasjonal 14,5 10,0 51,7

SUM EBITDA etablert fase 25,0 18,6 91,6

EBITDA Investeringsfase         (8,9)         (4,7)       (28,1)

Print          0,1              -          0,7 

Hovedkontor og elimineringer         (1,7)         (1,2)         (6,5)

SUM EBITDA 14,5 12,7 57,7

1. kvartal
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- Driftsinntektene i Blocket/Bytbil var på SEK 161 mill., en 

vekst på 14 prosent. 

- Veksten er drevet av pris- og volumvekst for rubrikkannon-

ser og utvikling av nye inntektskilder. 

- EBITDA var SEK 90 mill., opp 8 prosent. EBITDA-marginen 

var 56 prosent (59 %). 

- Blocket har fortsatt god trafikkvekst, og hadde 4,7 mill. 

unike brukere i uken i 1. kvartal 2011 (kilde: Kiaindex.net). 

 

Internasjonal: 

- Kategorien Internasjonal omfatter virksomheten i Spania, 

inkludert Latin-Amerika, og Frankrike. Leboncoin.fr er rap-

portert på 50 prosent basis til og med november 2010 og på 

100 prosent basis deretter. Car&Boat Media er med på 50 

prosent basis til og med november 2010.  

- Vekst i driftsinntekter på 25 prosent. Vekst for videreført 

virksomhet er 29 prosent. 

- EBITDA EUR 14,5 mill. (10,0 mill.). Fremgangen er drevet 

av økte driftsinntekter og god kostnadskontroll. EBITDA-

margin 39 prosent (34 %). 

- Spania: Fortsatt god inntektsvekst for Anuntis Segunda-

mano. Innføring av gratisannonser for privatpersoner på 

Segundamano.es har ført til god vekst i trafikk og annonse-

volum. Forsiktig fremgang sammenlignet med tilsvarende 

kvartal 2010 også for InfoJobs. 

- Frankrike: Kraftig vekst både i trafikk og inntekter for Le-

boncoin.fr. Fortsatt høye marginer. Leboncoin.fr er klart 

større enn konkurrenten Ebay.fr målt i trafikk (kilde: 

Doubleclick AdPlanner). 

Investeringsfase 

- Schibsted Media Group fortsetter satsingen på å rulle ut 

rubrikknettsteder i nye markeder. I de fleste nye markeder er 

det etablert virksomheter basert på det Svenske suksess-

konseptet Blocket. 

- Fortsatt god utvikling i form av trafikk og annonsemengde. 

- Nettstedene i Italia (Subito.it), Østerrike (Willhaben.at) og 

Malaysia (Mudah.my) er markedsledende i sine land, og er 

ventet å nå et nullresultat i løpet av 2011 eller tidlig 2012. 

- Betydelig økt investering sammenlignet med 1. kvartal 

2010 både gjennom etablering i nye markeder og markeds-

føring i markeder som er etablert tidligere. Investeringen er i 

hovedsak i form av markedsføring. 

- Samlet EBITDA negativt med EUR 8,9 mill. (-4,7 mill). 

- Schibsted Classified Medias virksomheter i Investeringsfa-

se omfatter aktiviteter i 18 land.  

- Nysatsinger i Schibsted Classified Media rapporteres som 

virksomhet i Investeringsfase inntil de har rapportert positiv 

EBITDA i minst fire kvartaler på rad. 

 

Kontantstrøm og  
kapitalforhold 
Hovedtrekk i 1. kvartal 2011  
sammenlignet med 1. kvartal 2010: 

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i første kvar-

tal 2011 var NOK 139 mill., mot NOK 179 mill. i 2010.  

 

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var NOK -82 

mill. sammenlignet med NOK -74 mill. i samme periode i 

2010. Konsernet har i årets første kvartal investert NOK 118 

mill. (71 mill.) i varige driftsmidler og immaterielle eiendeler. 

 

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter var i første 

kvartal 2011 negativ med NOK 48 mill. (-734 mill.). Netto 

opptak av rentebærende gjeld utgjorde NOK 174 mill. og 

netto utbetaling knyttet til økning av eierandel i datterselska-

per (hensyntatt bruk av egne aksjer) utgjør NOK 222 mill.  

 

Balanseført verdi av konsernets eiendeler er i årets første 

kvartal økt med NOK 187 mill. til NOK 16 696 mill. Konser-

nets netto rentebærende gjeld er i 2011 økt med NOK 170 

mill. til NOK 1 990 mill. Nøkkeltallet netto rentebærende 

gjeld i forhold til EBITDA ved utgangen av første kvartal 

2011 (NIBD/EBITDA) var 0,9 etter bankenes definisjon.  

 

Konsernets egenkapitalandel var 43 prosent ved utgangen 

av første kvartal 2011, sammenlignet med 42 prosent ved 

utgangen av 2010.  

 

Finansielle poster i resultatregnskapet var i første kvartal 

2011 negative med NOK 29 mill., mens de i samme periode i 

2010 var negative med NOK 27 mill. Konsernets netto rente-

kostnader var på NOK 29 mill. i 2011 (37 mill.). Reduksjonen 

i rentekostnader forklares av lavere rentenivå og et lavere 

gjeldsnivå sammenlignet med første kvartal 2010.  

 

Schibsted tok i første kvartal opp to nye lån på EUR 25 mill. 

hver hos Eksportfinans. Lånenes løpetid er på henholdsvis 3 

og 5 år, og selskapet har en opsjon til å forlenge løpetiden 

for begge lånene med ytterligere ett år. Lånebeløpene er 

benyttet til å redusere trekket på selskapets langsiktige låne-

fasiliteter. Av den totale lånerammen på EUR 500 mill. var 

trukket beløp ved utgangen av første kvartal EUR 90 mill.   

 

Konsernets styre vil foreslå for generalforsamlingen 13. mai 

2011 å betale utbytte på NOK 3,00 pr. aksje for 2010. Justert 

for gevinst fra salg av eiendeler er utbyttet i tråd med kon-

sernets utbyttepolitikk som indikerer en utbetaling på 25-40 

prosent av kontantstrøm. Aksjen vil bli notert eksklusive 

utbytte 16. mai 2011, og avhengig av generalforsamlingens 

beslutning vil utbetaling av utbytte skje 26. mai 2011. 
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Fremtidsutsikter 
Det er ventet fortsatt fremgang for annonsemarkedene i 

Skandinavia, men markedene er fortsatt ventet å være vola-

tile. Utviklingen varierer fra kategori til kategori. Nettbaserte 

rubrikkvirksomheter ventes å utvikle seg bedre enn papir-

publikasjonene.  

 

I Sverige ventes det en avmatning i veksttakten, mens tren-

den fortsatt er positiv i Norge. Det spanske markedet ventes 

fortsatt å være påvirket av svake makroøkonomiske indikato-

rer. 

 

Løssalgsaviser på papir er utsatt for press mot opplaget som 

følge av migrasjon mot digitale nyhetsmedier som internett, 

mobil og tablets. Fortsatt svak trend er ventet. Det jobbes 

med produktutvikling, kostnadseffektivisering og prisingsstra-

tegi for å motvirke trenden. 

 

For abonnementsbaserte aviser ventes en mer stabil opp-

lagsutvikling. 

 

Det er ventet god trafikkvekst for online rubrikkvirksomheter i 

en rekke markeder, og virksomhetsområdet ventes å fortset-

te utviklingen preget av god vekst kombinert med høye mar-

giner. 

 

Konsernet fortsetter målrettede investeringer i vekstposisjo-

ner på internett. Det har vært gode resultater fra utrulling av 

Blocket-konseptet i nye markeder, og det vurderes som riktig 

å øke investeringstakten noe i 2011 sammenlignet med 

2010. Som tidligere indikert vil utrullingen belaste konsernets 

resultat i 2011 med NOK 300-400 mill. Vekstinitiativene i 

Italia (Subito.it) og Østerrike (Willhaben.at) er ventet å nå 

positiv (EBITDA) i 4. kvartal 2011 eller 1. kvartal 2012. 

 

Arbeidet med å styrke og videreutvikle nummer én-

posisjoner for papir- og nettaviser samt internettbaserte 

tjenester blir også videreført. Spesielt jobbes det med å 

utvikle produkter og systemer for brukerbetaling for nettavi-

ser. Flere av de vellykkede konseptene innenfor forbruker-

orienterte tjenester fra Schibsted Tillväxtmedier vil bli ekspor-

tert til Norge. 

 

Schibsted fortsetter arbeidet med kostnadsfokus og lønn-

somhetsforbedrende tiltak. Kontinuerlig forbedringsprosjek-

ter gjennomføres i en rekke virksomheter for å øke effektivi-

teten. Samordning av funksjoner på tvers av konsernet vil 

bidra til kostnadskontroll.  

 

Resultatutviklingen i Schibsted vil være avhengig av under-

liggende konjunkturutvikling i de enkelte land hvor selskapet 

har virksomhet.  
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Sammendratt konsolidert  
resultatregnskap  

 

Sammendratt konsolidert oppstilling av 
totalresultat  

 

1.1 - 31.3 1.1 - 31.3 1.1 - 31.12

(NOK mill.) 2011 2010 2010

Driftsinntekter 3 496 3 258 13 768

Varekostnad (288) (305) (1 192)

Lønnskostnader (1 248) (1 200) (4 711)

Andre driftskostnader (1 519) (1 340) (5 702)

Inntekt fra tilknyttede selskaper 6 5 36

Brutto driftsresultat 447 418 2 199

Avskrivninger og amortiseringer (137) (152) (588)

Brutto driftsresultat etter avskrivninger og amortiseringer 310 266 1 611

Nedskrivninger (4) (18) (110)

Andre inntekter og kostnader 12 30 1 909

Driftsresultat 318 278 3 410

Finansinntekter 15 21 180

Finanskostnader (44) (48) (191)

Ordinært resultat før skattekostnad 289 251 3 399

Skattekostnad (95) (80) (468)

Periodens resultat 194 171 2 931

Minoritetens andel av periodens resultat 35 22 137

Majoritetens andel av periodens resultat 159 149 2 794

Resultat per aksje (kroner) 1,53 1,45 27,04

Utvannet resultat per aksje (kroner) 1,53 1,45 27,01

Resultat per aksje - justert (kroner) 1,41 1,41 9,72

Utvannet resultat per aksje - justert (kroner) 1,41 1,41 9,71

1.1 - 31.3 1.1 - 31.3 1.1 - 31.12

(NOK mill.) 2011 2010 2010

Periodens resultat 194 171 2 931

Endring virkelig verdi investeringer tilgjengelig for salg 148 (6) (129)

Omregningsdifferanser 18 (108) (247)

Sikring av nettoinvestering i utenlandsk virksomhet (4) 1 (4)

Skatteeffekt sikring av nettoinvestering i utenlandsk virksomhet 1 - 1

Periodens totalresultat 357 58 2 552

Minoritetens andel av periodens totalresultat 35 23 141

Majoritetens andel av periodens totalresultat 322 35 2 411
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Sammendratt konsolidert balanse  

 
 

 

 

31.3 31.3 31.12

(NOK mill.) 2011 2010 2010

Immaterielle eiendeler 9 771 6 999 9 728

Investeringseiendom og varige driftsmidler 2 089 2 457 2 112

Investeringer i tilknyttede selskaper 474 422 465

Andre langsiktige eiendeler 505 679 485

Langsiktige eiendeler 12 839 10 557 12 790

Varebeholdninger 135 128 139

Kundefordringer og andre fordringer 2 522 2 483 2 504

Kortsiktige finansielle eiendeler 541 461 426

Kontanter og kontantekvivalenter 659 623 650

Kortsiktige eiendeler 3 857 3 695 3 719

Sum eiendeler 16 696 14 252 16 509

Majoritetens andel av egenkapital 6 830 4 881 6 677

Minoritetsinteresser 315 451 329

Egenkapital 7 145 5 332 7 006

Langsiktig rentebærende gjeld 2 076 2 684 1 906

Annen langsiktig gjeld 2 372 2 088 2 533

Langsiktig gjeld 4 448 4 772 4 439

Kortsiktig rentebærende gjeld 581 334 572

Annen kortsiktig gjeld 4 522 3 814 4 492

Kortsiktig gjeld 5 103 4 148 5 064

Sum egenkapital og gjeld 16 696 14 252 16 509
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Sammendratt konsolidert  
oppstilling av kontantstrømmer  

 

1.1 - 31.3 1.1 - 31.3 1.1 - 31.12

(NOK mill.) 2011 2010 2010

Ordinært resultat før skattekostnad 289 251 3 399

 - Gevinst fra ny måling av opprinnelig egenkapitalinteresse ved trinnvis overtakelse - - (1 518)

 + Av- og nedskrivninger 141 170 706

 + / - Endring pensjon (79) (85) (57)

 + / - Inntekt fra tilknyttede selskaper (6) (5) (23)

 - Betalbare skatter (95) (80) (468)

Kontantstrøm fra drift 250 251 2 039

Salgstap / (-gevinst) langsiktige eiendeler (35) 1 (581)

Endring i arbeidskapital mv. (76) (73) 483

Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter 139 179 1 941

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (82) (74) (724)

Netto kontantstrøm før finansieringsaktiviteter 57 105 1 217

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (48) (734) (1 819)

Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter - (3) (3)

Netto økning (reduksjon) i kontanter og kontantekvivalenter 9 (632) (605)

Kontanter og kontantekvivalenter ved periodestart 650 1 255 1 255

Kontanter og kontantekvivalenter ved periodeslutt 659 623 650



 

WWW SCHIBSTED.NO/IR  SIDE 15 

Sammendratt konsolidert oppstilling av 
endringer i egenkapitalen  

 
 

1.1 - 31.3 2011 Majoritetens Minoritets- Egenkapital

andel av interesser

(NOK mill.) egenkapital

Egenkapital ved periodestart 6 677 329 7 006

Periodens totalresultat 322 35 357

Transaksjoner med eierne (169) (49) (218)

Innbetaling av ny kapital  -  -  -

Aksjebasert avlønning 1  - 1

Utbytte  - (1) (1)

Endring egne aksjer 42  - 42

Endringer i eierinteresser i datterselskap som ikke medfører tap av kontroll (212) (48) (260)

Egenkapital ved periodeslutt 6 830 315 7 145

1.1 - 31.3 2010 Majoritetens Minoritets- Egenkapital

andel av interesser

(NOK mill.) egenkapital

Egenkapital ved periodestart  4 837 437 5 274

Periodens totalresultat 35 23 58

Transaksjoner med eierne 9 (9) -

Innbetaling av ny kapital  -  -  -

Aksjebasert avlønning 1  - 1

Utbytte  - (2) (2)

Endring egne aksjer  -  -  -

Endringer i eierinteresser i datterselskap som ikke medfører tap av kontroll 8 (7) 1

Egenkapital ved periodeslutt 4 881 451 5 332

1.1 - 31.12 2010 Majoritetens Minoritets- Egenkapital
andel av interesser

(NOK mill.) egenkapital

Egenkapital ved periodestart  4 837 437 5 274

Periodens totalresultat 2 411 141 2 552

Transaksjoner med eierne (571) (249) (820)

Innbetaling av ny kapital  - 1 1

Aksjebasert avlønning 10  - 10

Utbytte (155) (201) (356)

Endring egne aksjer 70  - 70

Endringer i eierinteresser i datterselskap som ikke medfører tap av kontroll (496) (49) (545)

Egenkapital ved periodeslutt 6 677 329 7 006
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Noter 
Note 1 Selskapsinformasjon og vesentlige regnskapsprinsipper 

Schibsted ASAs sammendratte konsernregnskap for 1. kvartal 2011 ble godkjent på styremøte 12. mai 2011. Regnskapstallene 

er ikke reviderte. 

 

Schibsted Media Group er et av Skandinavias ledende mediakonsern. De største virksomhetene ligger i Norge, Sverige, Balti-

kum, Spania og Frankrike, men konsernet driver også virksomhet i øvrig Europa, Asia og Latin - Amerika. Schibsted er til stede 

innen papiravis, nettavis, rubrikk, katalog og levende bilder. Se forøvrig note 3 Opplysninger om driftssegmenter. Morselskapet 

Schibsted ASA er et allmennaksjeselskap med hovedkontor i Apotekergaten 10, Oslo (Norge). Aksjene er børsnotert på Oslo 

Børs under ticker SCH. 

 

Det sammendratte konsoliderte delårsregnskapet omfatter Schibsted ASA og dets datterselskaper samt konsernets investe-

ringer i tilknyttede selskaper og andeler felles kontrollert virksomhet. Delårsregnskapet er utarbeidet i samsvar med IAS 34 

Delårsrapportering. Schibsted har implementert enkelte nye standarder og fortolkninger og endringer til enkelte eksisterende 

standarder og fortolkninger hvor anvendelse er påkrevet for regnskapsåret 2011. Ingen av disse endringene i regnskapsprinsipp 

har noen vesentlig effekt for konsernregnskapet. For øvrig er delårsregnskapet utarbeidet etter de samme regnskapsprinsipper 

og beregningsmetoder som årsregnskapet for 2010. Delårsregnskapet inneholder ikke all informasjon som kreves i et fullstendig 

årsregnskap og bør leses i sammenheng med konsernregnskapet for 2010. 

 

Note 2 Endring i konsernets sammensetning  

Virksomhetssammenslutninger 2011        

Schibsted kjøpte i mars 2011 den svenske værtjenesten Klart.se.        

        

Andre endringer i konsernets sammensetning 2011        

Schibsted har i 1. kvartal 2011 investert NOK 264 mill. knyttet til økning av eierinteresse i datterselskap. Betalt vederlag er inn-

regnet i egenkapitalen.        

Schibsted økte i januar 2011 eierinteressen i Media Norge ASA med 3,6 % til 85,9 %.      

   

Styrene i Schibsted ASA og Media Norge ASA godkjente 8. februar 2011 en fusjonsplan som fastsetter premissene for en fu-

sjon mellom selskapene. Fusjonen ble vedtatt på ekstraordinær generalforsamling i Media Norge ASA 10. mars 2011, og fusjo-

nen ble gjennomført i mai 2011.  

       

Bytteforholdet bygger på en verdi på NOK 72,50 per aksje i Media Norge ASA og NOK 171,35 per aksje i Schibsted ASA. Dette 

verdsetter egenkapitalen i Media Norge til NOK 7,25 mrd. Oppgjør for fusjonen vil for Media Norges minoritetsaksjonærer være i 

form av to tredjedeler aksjer i Schibsted ASA og en tredjedel kontanter. En aksje i Media Norge ASA gir 0,2821 aksjer i 

Schibsted ASA. I tillegg mottar minoritetseierne i Media Norge ASA NOK 24,17 i kontanter per aksje i Media Norge ASA. Kon-

tantbeløpet, som samlet utgjør ca. NOK 340 mill. renteberegnes med en rentesats på 3 % p.a. fra 10. januar 2011 til fusjonen 

trer i kraft. Schibsted vil benytte egne aksjer i oppgjøret, og ingen aksjer vil således bli utstedt i forbindelse med fusjonen. 

       

I Schibsteds konsernregnskap vil fusjonen regnskapsmessig bli behandlet som en egenkapitaltransaksjon (økning eierandel i 

datterselskap). Minoritetsinteressers balanseførte verdi justeres for å gjenspeile endringene i deres relative andel i dattersel-

skapet, og forskjellen mellom det beløp minoritetsinteressene justeres for og den virkelige verdien av det vederlaget som beta-

les innregnes direkte i egenkapitalen og henføres til morselskapets eiere.      

  

Schibsted solgte i februar 2011 51 % av aksjene i datterselskapet OÜ Scanpix Baltics. Etter salget innregnes Schibsteds gjen-

værende eierinteresse (49 %) som investering i tilknyttet selskap.        
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Note 3 Opplysninger om segmenter  

Schibsted rapporterer tre driftssegmenter; Mediehus Skandinavia, Mediehus Internasjonal og Online rubrikk.  

          

Segment Mediehus Skandinavia inkluderer Media Norge, VG, Schibsted Sverige samt konsernets forlagsvirksomhet. Media 

Norge omfatter mediehusene Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen. Schibsted Sverige 

omfatter mediehusene Aftonbladet og Svenska Dagbladet samt en portefølje av nettbaserte vekstselskaper (Schibsted Tillväxt-

medier med unntak av Hitta).           

  

Segment Mediehus Internasjonal inkluderer 20 Minutes Spain, 20 Minutes France og Eesti Meedia.   

  

Segment Online rubrikk inkluderer Schibsted Classified Media, Finn og Hitta.      

  

Andre virksomheter omfatter selskaper som ikke inngår i de tre driftssegmentene, hovedsakelig Sandrew Metronome.  

     

      

Hovedkontor omfatter konsernets hovedkontor Schibsted ASA og konsernets sentraliserte finansfunksjon Schibsted Finans AS.

           

Elimineringer omfatter interne salg mellom segmentene. Transaksjoner mellom segmentene gjennomføres til normale forret-

ningsmessige vilkår.          

 

Inndeling i driftssegmenter samsvarer med styringsstrukturen og den interne rapporteringen til selskapets øverste beslutnings-

taker, definert som konsernsjef. Inndelingen gjenspeiler en inndeling delvis basert på virksomhetstype og delvis basert på geo-

grafisk lokalisering. 

          

I segmentinformasjon som presenteres er Driftsresultat benyttet som mål for segmentenes resultat. I intern styring og oppfølging 

benyttes også Brutto driftsresultat og Brutto driftsresultat etter avskrivninger og amortiseringer som mål for segmentenes resul-

tat.           
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Regnskapstall fordelt på virksomhetsområder vises nedenfor: 

 

 

1.1 - 31.3 2011 Mediehus Mediehus Online Andre Hoved- Eliminering Sum

(NOK mill.) Skandinavia Internasjonal rubrikk kontor

Driftsinntekter fra eksterne kunder 2 406 235 813 41 1 - 3 496

Driftsinntekter fra andre segmenter 30 7 17 - 13 (67) -

Driftsinntekter 2 436 242 830 41 14 (67) 3 496

Driftskostnader (2 195) (246) (568) (41) (72) 67 (3 055)

Inntekt fra tilknyttede selskaper 7 - (1) - - 6

Brutto driftsresultat 248 (4) 261 - (58) - 447

Avskrivninger og amortiseringer (75) (9) (53) - - - (137)

Brutto driftsresultat etter avskrivninger og 

amortiseringer 173 (13) 208 - (58) - 310

Nedskrivninger (4) - - - - - (4)

Andre inntekter og kostnader - - - 12 - - 12

Driftsresultat 169 (13) 208 12 (58) - 318

1.1 - 31.3 2010 Mediehus Mediehus Online Andre Hoved- Eliminering Sum

(NOK mill.) Skandinavia Internasjonal rubrikk kontor

Driftsinntekter fra eksterne kunder 2 310 226 646 74 2 - 3 258

Driftsinntekter fra andre segmenter 24 8 20 1 10 (63) -

Driftsinntekter 2 334 234 666 75 12 (63) 3 258

Driftskostnader (2 080) (242) (463) (58) (65) 63 (2 845)

Inntekt fra tilknyttede selskaper 6 - (1) - - - 5

Brutto driftsresultat 260 (8) 202 17 (53) - 418

Avskrivninger og amortiseringer (83) (10) (52) (7) - - (152)

Brutto driftsresultat etter avskrivninger og 

amortiseringer 177 (18) 150 10 (53) - 266

Nedskrivninger (1) - (17) - - - (18)

Andre inntekter og kostnader 30 - - - - - 30

Driftsresultat 206 (18) 133 10 (53) - 278

1.1 - 31.12 2010 Mediehus Mediehus Online Andre Hoved- Eliminering Sum

(NOK mill.) Skandinavia Internasjonal rubrikk kontor

Driftsinntekter fra eksterne kunder 9 677 973 2 856 260 2 - 13 768

Driftsinntekter fra andre segmenter 94 36 82 1 40 (253) -

Driftsinntekter 9 771 1 009 2 938 261 42 (253) 13 768

Driftskostnader (8 488) (949) (1 961) (217) (243) 253 (11 605)

Inntekt fra tilknyttede selskaper 41 - (5) - - - 36

Brutto driftsresultat 1 324 60 972 44 (201) - 2 199

Avskrivninger og amortiseringer (317) (37) (201) (31) (2) - (588)

Brutto driftsresultat etter avskrivninger og 

amortiseringer 1 007 23 771 13 (203) - 1 611

Nedskrivninger (47) (5) (57) (1) - - (110)

Andre inntekter og kostnader 347 - 1 562 (8) 8 - 1 909

Driftsresultat 1 307 18 2 276 4 (195) - 3 410
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Note 4 Andre inntekter og kostnader 

Andre inntekter og kostnader inkluderer:  

 
 

Andre inntekter og kostnader i 1. kvartal 2011 er knyttet til den pågående nedskaleringen av virksomheten i Sandrew Metrono-

me og omfatter gevinster ved salg av immaterielle eiendeler samt kostnader knyttet til nedbemanning.  

 

 

Note 5 Finansielle poster 

Finansielle poster består av: 

 
 

1.1 - 31.3 1.1 - 31.3 1.1 - 31.12

(NOK mill.) 2011 2010 2010

Restruktureringskostnader (13) - (61)

Gevinst (tap) ved salg av datterselskap og felleskontrollert virksomhet - - 62

Gevinst ved salg av immaterielle eiendeler, varige driftsmidler og 

investeringseiendom 25 - 416

Gevinst ved avkorting og oppgjør av pensjonsforpliktelser - 30 27

Gevinst fra ny måling av opprinnelig egenkapitalinteresse ved trinnvis overtakelse - - 1 518

Oppkjøpskostnader - - (10)

Annet - - (43)

Sum 12 30 1 909

1.1 - 31.3 1.1 - 31.3 1.1 - 31.12

(NOK mill.) 2011 2010 2010

Netto renter (29)            (37)            (105)          

Netto agio (disagio) (4)             15             17             

Netto andre finansinntekter (-kostnader) 4              (5)             77             

Finansielle poster (29)            (27)            (11)            
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Note 6 Utestående aksjer og opsjoner 

Utvikling i utestående aksjer og opsjoner, samt gjennomsnittlig antall utestående aksjer er som følger: 

 

 
 

I 1. kvartal 2011 er 247 603 egne aksjer, til kurs NOK 171,35, benyttet som deloppgjør ved kjøp av aksjer i Media Norge ASA.  

 

Med virkning fra 12. mai 2010 gir hver opsjon rett til å tegne 1,256 aksjer, mot tidligere 1 aksje per opsjon. 

 

1.1 - 31.3 1.1 - 31.3 1.1 - 31.12

2011 2010 2010

Utestående aksjer ved periodestart 103 773 175 103 303 474 103 303 474

Avgang egne aksjer 247 603 - 469 701

Utestående aksjer ved periodeslutt 104 020 778 103 303 474 103 773 175

Beholdning egne aksjer ved periodeslutt 3 982 837 4 700 141 4 230 440

Gjennomsnittlig antall utestående aksjer 103 999 592 103 303 474 103 337 507

Gjennomsnittlig antall utestående aksjer - utvannet 104 142 993 103 359 782 103 441 680

Utestående opsjoner ved periodestart 402 500 582 500 582 500

Utøvet - - (127 500)

Utløpt og gått tapt - (15 000) (52 500)

Utestående opsjoner ved periodeslutt 402 500 567 500 402 500

Salgssum egne aksjer (NOK mill.) 42 - 70
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Nøkkeltall 

 

 

Kvartalsvise resultater 

 

1.1 - 31.3 1.1 - 31.3 1.1 - 31.12

2011 2010 2010

Finansielle nøkkeltall

    EBITDA (brutto driftsresultat) 447 418 2 199

    EBITA (brutto driftsresultat etter avskrivninger og amortiseringer) 310 266 1 611

Driftsmargin:

    EBITDA (brutto driftsresultat) 12,8 % 12,8 % 16,0 %

    EBITA (brutto driftsresultat etter avskrivninger og amortiseringer) 8,9 % 8,2 % 11,7 %

Driftsmargin driftssegmenter (EBITDA)

Mediehus Skandinavia 10,2 % 11,1 % 13,6 %

Mediehus Internasjonal (1,7 %) (3,4 %) 5,9 %

Online rubrikk 31,4 % 30,3 % 33,1 %

Egenkapitalandel 42,8 % 37,4 % 42,4 %

Rentebærende gjeld (NOK mill.) 2 657 3 018 2 478

Netto rentebærende gjeld (NOK mill.) 1 990 2 389 1 820

Netto rentebærende gjeld / EBITDA siste 12 måneder 0,89 1,34 0,83

Kontantstrøm fra drift pr. aksje (kroner) 2,40 2,43 19,73

CAPEX 118 71 427

Opplag

Media Norge, morgen, hverdager 418 599 427 690 423 792

Media Norge, søndag 289 833 295 221 291 579

Verdens Gang, hverdager 207 620 237 166 233 295

Verdens Gang, søndag 202 133 209 372 206 646

Svenska Dagbladet, hverdager 189 800 199 700 192 000

Svenska Dagbladet, søndag 194 100 203 700 196 610

Annonsevolum

(spaltemeter)

Media Norge 32 184 28 926 132 741

Verdens Gang 2 674 2 839 12 010

Aftonbladet 3 857 4 502 19 713

Svenska Dagbladet 5 824 6 067 26 464

1.1 - 31.3 1.4 - 30.6 1.7 - 30.9 1.10 - 31.12 1.1 - 31.3

(NOK mill.) 2010 2010 2010 2010 2011

Driftsinntekter 3 258 3 515 3 288 3 707 3 496

Brutto driftsresultat 418 652 567 562 447

Brutto driftsresultat etter avskrivninger og 

amortiseringer 266 509 412 424 310

Driftsresultat 278 893 369 1 870 318

Ordinært resultat før skattekostnad 251 963 343 1 842 289

Periodens resultat 171 759 235 1 766 194
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Finanskalender 

 

Rapport 1. kvartal 2011: 13. mai 2011   

Generalforsamling: 13. mai 2011   

Rapport 2. kvartal 2010: 12. august 2011   

Rapport 3. Kvartal 2011: 11. november 2011   

For informasjon om roadshow, deltakelse på konferanser etc., besøk www.schibsted.com/no/ir/Finanskalender/ 

 


