
 
 
 

BØRSMELDING 
 
 

Oslo, 16. august 2001 
 
 
SCHIBSTED ASA (SCH) –KONSERNREGNSKAP PR. 30.6.2001 
 
Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted - konsern pr. 30.6.2001. Nedenfor følger en oversikt over 
hovedtallene i regnskapet: 
 
RESULTATREGNSKAP (Beløp i mill. kroner) 
 
1.4.-30.6.            1.4.-30.6.                                                                          1.1.-30.6.       1.1.-30.6.        1.1.-31.12. 
      2000                    2001                                                                                 2001              2000                 2000 
 
2 064                        2 011     Driftsinntekter                                                  4 044              3 988                   8 270 
 
  (400)                        (403)    Varekostnad                                                        (855)                (750)             (1 701) 
  (590)                       (570)     Lønnskostnader                                                (1 189)            (1 198)              (2 478) 
  (104)                         (99)     Avskrivninger                                                     (196)                (203)                (408) 
  (784)                       (759)     Andre driftskostnader                                      (1 534)             (1 534)             (3 170) 
 
   186                           180      Driftsresultat før goodwill og                              270                  303                   513 
                                                andre inntekter og kostnader 
 
  (22)                           (17)      Avskrivning goodwill                                          (31)                 (40)                   (72) 
   53                                0       Andre inntekter og kostnader                                                        92                     96 
 
  217                            163      Driftsresultat                                                        239                  355                   537 
 
  523                          (145)      Inntekt fra tilknyttede selskaper                      (223)                524                    382 
 
  104                              39       Finansinntekter                                                   102                  242                   291 
  (47)                            (57)      Finanskostnader                                                (116)               (108)                 (260) 
   57                             (18)       Finansielle poster                                              (14)                 134                      31 
 
  797                                0       Ordinært resultat før skattekostnad                    2               1 013                    950 
 
  (257)                          (61)      Skattekostnad                                                      (99)             (334)                  (335) 
 
  540                             (61)      Periodens resultat                                                (97)               679                    615 
 
       4                               8        Minoritetens andel av periodens resultat                7                   2                        7 
   536                            (69)      Majoritetens andel av periodens resultat           (104)               677                   608 
 
  7,74                         (1,01)      Resultat pr. aksje (kroner)                                (1,51)              9,78                  8,78 



VIRKSOMHETSOMRÅDER (Beløp i mill. kroner) 
 
1.4.-30.6.              1.4.-30.6.                                                                          1.1.-30.6.       1.1.-30.6.        1.1.-31.12. 
      2000                      2001                                                                                 2001              2000                 2000 
 
     1 704                     1 636        Avis                                                                3 249             3 282                 6 637 
        232                        231        TV/Film                                                             517                439                1 076 
          10                          12        Multimedia                                                          21                  42                     73 
          61                          74        Forlag                                                                147                121                    277 
          54                          57        Estland                                                               108                  99                   198 
          63                         69         Annen virksomhet                                             137                 126                   258 
        (60)                       (68)        Elimineringer                                                   (135)              (121)                (249) 
 
     2 064                     2 011        Driftsinntekter                                               4 044             3 988                8 270 
 
        178                        172        Avis                                                                   256                298                    450 
          (1)                          11        TV/Film                                                              23                 16                       78 
         (21)                       (30)       Multimedia                                                        (58)               (58)                  (113) 
            1                            0         Forlag                                                                   1                   1                       18 
           (1)                          2         Estland                                                                  1                 (9)                     (20) 
           30                          25        Annen virksomhet                                              47                 55                     100 
 
         186                        180        Driftsresultat før goodwill og andre              270               303                     513 
                                                     inntekter og kostnader 
 
             31                       (17)       Avskrivning goodwill og andre                            (31)               52                    24 
                                                      inntekter og kostnader 
 
           217                       163        Driftsresultat                                                         239             355                  537 
 
 
BALANSE (Beløp i mill. kroner) 
                                                                                                                        1.1.-30.6.       1.1.-30.6.        1.1.-31.12. 
                                                                                                                               2001               2000                 2000 
 
Immaterielle eiendeler                                                                                             923                931                    941 
Varige driftsmidler                                                                                                3 036             3 186                3 164 
Finansielle anleggsmidler                                                                                      1 240             1 468               1 493 
Omløpsmidler                                                                                                        1 931             1 980                1 931 
 
Sum eiendeler                                                                                                       7 130             7 565                7 529 
 
Egenkapital                                                                                                            2 616            3 092                 2 845 
Langsiktig rentefri gjeld og avsetninger                                                                   631              837                    670 
Langsiktig rentebærende gjeld                                                                               2 169            1 937                1 751 
Kortsiktig rentefri gjeld                                                                                          1 714            1 699                2 263 
 
Sum egenkapital og gjeld                                                                                      7 130           7 565                7 529 



KOMMENTARER 1. HALVÅR 2001 
Schibsted har et driftsresultat før goodwill og andre inntekter og kostnader på kr 270 mill. for 1. halvår 2001. 
Resultat før skatt er svakt som følge av bl.a. nedskrivninger av goodwill i Scandinavia Online. Sett under ett 
opprettholder eller styrker konsernets aviser, internett-aktiviteter og TV-, film- og forlagsselskaper sine 
markedsposisjoner. Investeringene i mobile tjenester og 20 Minutter belaster imidlertid halvårsregnskapet med kr 
115 mill. Schibsted vil iverksette et produktivitets- og lønnsomhetsprogram for å møte et svakere annonsemarked 
og for å forbedre inntjeningen. 
 
Økonomi 
Konsernets driftsinntekter i 1. halvår 2001 på kr 4.044 mill. var kr 56 mill. høyere enn i tilsvarende periode i fjor. 
Konsernets driftsresultat før goodwill og andre inntekter og kostnader ble kr 270 mill., en nedgang på kr 33 mill. 
sammenlignet med samme periode i fjor. Nedgangen innen virksomhetsområdet Avis var kr 42 mill. 
Driftsresultatet for 1. halvår ble kr 239 mill., en nedgang på kr 116 mill. Driftsresultatet for 1. halvår 2000 
inkluderte andre inntekter med kr 92 mill. 
 
Inntekt fra tilknyttede selskaper ble kr –223 mill. mot kr 524 mill. i tilsvarende periode i fjor. Schibsteds andel av 
resultat fra Scandinavia Online utgjør i 1. halvår kr –153 mill., hvorav ca kr –90 mill kan henføres til Scandinavia 
Onlines nedskrivning av goodwill og andre anleggsmidler foretatt i 2. kvartal 2001. Schibsteds resultat for 1. 
halvår 2000 inkluderte en gevinst på ca kr 550 mill. relatert til børsnoteringen av Scandinavia Online. Inntekt fra 
tilknyttede selskaper trekkes videre ned som følge av økt satsing i 20 Minutter samt svakere resultater i TV 2. 
 
Finansielle poster ble kr -14 mill. i 1. halvår 2001 mot kr 134 mill. i tilsvarende periode i fjor. Endringen er 
henførbar til nedgang i resultat fra aksjer fra kr 183 mill. til kr 15 mill., delvis motvirket av forbedret 
valutaresultat. Ordinært resultat før skattekostnad ble kr 2 mill., og periodens resultat ble kr -97 mill. mot 
henholdsvis kr 1.013 mill. og kr 679 mill. i tilsvarende periode i fjor. 
 
Kontantstrøm fra drift utgjorde kr 362 mill. mot kr 744 mill. i samme periode i fjor. I 1. halvår ble det investert kr 
148 mill. i løpende driftsinvesteringer og kr 150 mill. i aksjer og andeler inkludert SEK 98 mill. knyttet til 
Svenska Dagbladets kjøp av 50% av Pressens Morgontjänst. Netto rentebærende gjeld har i 1. halvår økt med kr 
253 mill. til kr 1.421 mill. Totale likviditetsreserver utgjør ca kr 2.100 mill. pr 30.6.2001. Etter fullmakt fra 
generalforsamlingen har Schibsted ASA ervervet 700.000 egne aksjer, hvorav 570.000 er kjøpt i 2001 til kurser 
mellom kr 91,50-96,00. Konsernets egenkapitalandel pr 30.6.2001 er på 36,7% mot 37,8% pr 31.12.2000. 
 
Produktivitets- og lønnsomhetsprogram  
Et produktivitets- og lønnsomhets program er iverksatt som følge av svakere annonsemarked for trykte aviser og 
Internett enn forventet. Programmet omfatter en strategisk prioritering og fokusering av virksomheten på mer 
kortsiktig lønnsomhet og kontantstrøm sammen med strukturelle løsninger innenfor deler av virksomheten. Som 
følge produktivitetsprogrammet vil mål for driftsmargin (før goodwill) for 2002 utgjøre i størrelsesorden 8-10%. 
Detaljert program for kostnadsreduksjon er under implementering i de enkelte selskaper. I tillegg vil det bli 
iverksatt tiltak for å styrke den positive kontantstrømmen fra driften. Tiltakene vil innebære 
restruktureringskostnader som vil bli belastet i 2. halvår.  
 
 
Fremtidsutsikter 
Det forventes at det relative sterke norske annonsemarked for trykte aviser vil holde seg ut året selv om det er noe 
større usikkerhet fremover innefor enkelte annonsekategorier. Det er få tegn til positive utsikter innenfor 
internettannonsering på kort sikt. Annonsemarkedet i Sverige forventes fortsatt å være forholdsvis svakt på kort 
sikt og en ytterligere kostnadstilpasning er nødvendig i Svenska Dagbladet. 
 
Informasjon på Internett 
Schibsteds kvartalsresultat og presentasjon er tilgjengelig på Internett:  
Schibsteds hjemmeside: http://www.schibsted.no 
HUGIN Online: http://www.huginonline.no/SCH 
 


