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Oslo, 13. mai 2002  
 
 
 
 
SCHIBSTED ASA (SCH) – KONSERNREGNSKAP PER 31.3.2002  
 
Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted - konsern per 31.3.2002. Vedlagt følger en 
oversikt over hovedtallene i regnskapet. 
  
Økonomi 
Schibsteds driftsinntekter i 1. kvartal 2002 er kr 1.989 mill., en nedgang på kr 44 mill. eller 2% i 
forhold til samme periode i 2001. Nedgangen skyldes i hovedsak svakere SEK og fall i 
annonseinntekter. Til tross for reduserte driftsinntekter forbedres driftsresultatet i 1. kvartal 2002. 
Driftsresultat før goodwill og andre inntekter og kostnader øker fra kr 90 mill. i 2001 til kr 129 mill. i 
2002. Økningen kan i stor grad tilskrives det lavere kostnadsnivået som er etablert i Aftenposten og 
Svenska Dagbladet samt lavere aktivitet innenfor multimedia området. 
 
For kvartalet ble finansresultatet kr –11 mill. mot kr 4 mill. i 2001 som følge av aksjegevinster i fjor, 
samt et redusert valutaresultat. 
 
Inntekt fra tilknyttede selskaper ble i 1. kvartal 2002 kr –42 mill. hvilket er en forbedring på kr 36 mill. 
sammenlignet med 1. kvartal i 2001. Forbedringen skyldes først og fremst at Scandinavia Online AB 
ikke lengre belaster konsernets resultat etter salg av aksjene i 4. kvartal 2001.  
 
Resultat før skatt ble kr 60 mill., og periodens resultat ble kr 22 mill. mot henholdsvis kr 2 mill. og kr –
36 mill. i tilsvarende periode i 2001. Skattekostnaden for 1. kvartal ble kr 38 mill. både i 2002 og 2001. 
Konsernets skattekostnad vil kunne avvike vesentlig fra nominell skattesats i Norge (28%) som følge 
av avvik mellom regnskapsmessig resultat og skattegrunnlag. Disse avvikene er hovedsakelig relatert til 
avskrivning goodwill, inntekt fra tilknyttede selskaper og underskudd i utenlandske datterselskaper 
hvor utsatt skattefordel ikke balanseføres. Avvik mellom regnskapsmessig resultat og skattegrunnlag er 
redusert i 1. kvartal 2002 i forhold til tilsvarende periode i 2001 som følge av reduserte negative 
resultatbidrag fra tilknyttede selskaper og reduserte underskudd i utenlandske datterselskaper. Resultat 
per aksje ble kr 0,27 mot kr –0,50 i tilsvarende periode i 2001. 
 
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter ble i 1. kvartal 2002 kr –19 mill. mot kr –130 mill. i samme 
periode i 2001. Forbedringen skyldes en mindre økning i arbeidskapital enn i tilsvarende periode i fjor. 



Konsernet har i 1. kvartal 2002 investert kr 126 mill. i varige og immaterielle eiendeler hvorav kr 49 
mill. er finansiert gjennom en finansiell leieavtale. Konsernet har investert kr 108 mill. i aksjer og 
andeler hvorav kr 101 mill. er egenkapitalinnskudd i 20 Minutes France SAS. Netto rentebærende gjeld 
har i 1. kvartal 2002 økt med kr 228 mill til kr 1.624 mill. Totale likviditetsreserver utgjør ca. kr 1,7 
mrd. per 31.03.2002. Konsernets egenkapitalandel var 33% ved utgangen av 1. kvartal 2002, 
sammenlignet med 32% ved årsskiftet.  
 
Som følge av omlegging av virksomhetens karakter til hovedsakelig å være investeringer med bruk av 
ledig annonsekapasitet rapporteres European Media Venture (EMV) som en del av virksomhetsområdet 
Avis fra og med 1. kvartal 2002. Selskapets virksomhet er betydelig redusert i 2002. Ettersom 
virksomhetens karakter er endret er sammenligningstall for tidligere år, hvor EMV ble rapportert under 
virksomhetsområdet Multimedia, ikke omarbeidet. EMV hadde i 2001 driftsinntekter på kr 5 mill og et 
driftsresultat på kr -15 mill.  
 
Fra og med 2002 rapporteres det tidligere virksomhetsområdet Multimedia (Schibsted Telecom, 
Bokkilden og andre) som en del av Annen virksomhet. Dette er begrunnet i endring av konsernets 
organisering og interne rapportering for styringsformål samt redusert aktivitetsnivå innenfor denne type 
virksomhet. Sammenligningstall for tidligere regnskapsår er omarbeidet. 
 
Fremtidsutsikter 
VG forventes å opprettholde sin klare lederposisjon på det norske løssalgsmarkedet i 2002. Aftonbladet 
merker at Expressen/GT/Kvällsposten øker sitt opplag noe, men forventer likevel å opprettholde en klar 
lederposisjon i det svenske løssalgsmarkedet i 2002. Svenska Dagbladet har en fortsatt god 
opplagsutvikling og det er positive forventninger til utviklingen fremover. Aftenposten ser også en del 
positive signaler i opplagsutviklingen. Selv om opplagsutviklingen totalt sett er bra, er det som følge av 
de fortsatt svake annonsemarkedene nøkterne forventninger til avisenes resultater fremover. 
 
Mange aktører i TV/film-bransjen sliter. Schibsteds selskaper innenfor TV/Film øker imidlertid sin 
markedsposisjon og har fortsatt tro på en god utvikling fremover. 
 
Ytterligere lønnsomhetsforbedrende tiltak vil løpende bli vurdert, og det vil fortsatt være fokus på 
konsernets kjernevirksomhet, produktivitets- og lønnsomhetsprogrammet, samt kontantstrøm.  
 
Informasjon på Internett 

Schibsteds årsresultat og presentasjon er tilgjengelig på Internett:  
�� Schibsteds hjemmeside: http://www.schibsted.no/ir 
�� HUGIN Online:  http://www.huginonline.no/SCH 

 



Schibsted konsern / Schibsted Group

Resultatregnskap / Income statement

1.1 - 31.3 1.1 - 31.3 1.1 - 31.12
(NOK mill / NOK million) 2002 2001 2001

Driftsinntekter / Operating revenues 1 989 2 033 7 972

Varekostnad / Raw materials, work in progress and finished goods (445) (452) (1 755)
Lønnskostnader / Personnel expenses (611) (619) (2 489)
Avskrivninger / Depreciation and amortisation (94) (97) (391)
Andre driftskostnader / Other operating expenses (710) (775) (3 065)

Driftsresultat før goodwill og andre inntekter og kostnader / Operating profit (loss) before 
goodwill and other revenues and expenses 129 90 272

Av- og nedskrivning goodwill / Amortisation and write-downs goodwill (16) (14) (85)
Andre inntekter og kostnader / Other revenues and expenses - - (131)

Driftsresultat / Operating profit (loss) 113 76 56

Inntekt fra tilknyttede selskaper / Income from associated companies (42) (78) (338)

Finansinntekter / Financial income 28 63 143
Finanskostnader / Financial expenses (39) (59) (248)
Finansielle poster / Net financial items (11) 4 (105)

Ordinært resultat før skattekostnad / Profit (loss) before taxes 60 2 (387)

Skattekostnad / Taxes (38) (38) (36)

Periodens resultat / Net income (loss) 22 (36) (423)

Minoritetens andel av periodens resultat / Net income (loss) attributable to minority interests 4 (1) 8
Majoritetens andel av periodens resultat / Net income (loss) attributable to majority interests 18 (35) (431)

Resultat pr. aksje (kroner) / Earnings per share (NOK) 0,27 (0,50) (6,28)



Schibsted konsern / Schibsted Group

Balanse / Balance sheet

31.3 31.3 31.12
(NOK mill / NOK million) 2002 2001 2001

Immaterielle eiendeler / Intangible fixed assets 911 922 933
Varige driftsmidler / Tangible fixed assets 3 025 3 091 2 991
Finansielle anleggsmidler / Financial fixed assets 1 185 1 408 1 109
Anleggsmidler / Fixed assets 5 121 5 421 5 033

Varelager / Inventories 99 96 99
Fordringer / Receivables 1 006 1 142 1 038
Investeringer / Investments 80 61 38
Bankinnskudd, kontanter og lignende / Cash and bank deposits 351 476 608
Omløpsmidler / Current assets 1 536 1 775 1 783

Sum eiendeler / Total assets 6 657 7 196 6 816

Innskutt egenkapital / Paid in capital 144 145 144
Opptjent egenkapital / Retained earnings 1 919 2 470 1 903
Minoritetsinteresser / Minority interests 138 131 135
Egenkapital / Equity 2 201 2 746 2 182

Avsetninger for forpliktelser / Provisions 584 617 628
Langsiktig gjeld / Long term liabilities 2 059 1 861 2 042
Kortsiktig gjeld / Current liabilities 1 813 1 972 1 964
Gjeld / Liabilities 4 456 4 450 4 634

Sum egenkapital og gjeld / Total equity and liabilities 6 657 7 196 6 816



Kontantstrømoppstilling / Statement of cash flow

1.1 - 31.3 1.1 - 31.3 1.1 - 31.12
(NOK mill / NOK million) 2002 2001 2001

Ordinært resultat før skattekostnad / Profit (loss) before taxes 60 2 (387)                   
 + Av- og nedskrivninger / Depreciation, amortisation and write-downs 110                     111 529
 + / - Endring pensjon / Net changes in pensions (71)                     (29)                (73)                     
 + / - Inntekt fra tilknyttede selskaper / Income from associated companies 42 91 402
 - Betalbare skatter / Taxes payable (38)                     (38)                (97)                     
Kontantstrøm fra drift / Cash flow from operations 103 137 374
Endring i arbeidskapital mv. / Change in working capital etc. (122)                   (267)              (76)                     
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter / Cash flow from operating activities (19)                     (130)              298                     

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter / Cash flow from investing activities (203)                   (63)                (335)                   
Kontantstrøm før finansiering / Cash flow before financing (222)                   (193)              (37)                     

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter / Cash flow from financing activities (35)                     132 108
Kontantstrøm for perioden / Cash flow for the period (257)                   (61)                71                       
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodestart / Cash and cash equivalents at start of period 608 537 537
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodeslutt / Cash and cash equivalents at end of period 351 476 608

Endring i egenkapital / Changes in equity

1.1 - 31.3 1.1 - 31.3 1.1 - 31.12
(NOK mill / NOK million) 2002 2001 2001
Egenkapital ved periodestart / Equity at start of period 2 182                  2 845             2 845                  
Periodens resultat / Net income (loss) 22                       (36)                (423)                   
Utbytte Schibsted ASA / Dividends Schibsted ASA - - (137)                   
Kjøp egne aksjer / Purchase own shares - (21)                (71)                     
Egenkapital fra (til) minoritetsinteresser / Equity from (to) minority interests - 4                    -
Omregningsdifferanser og annet / Translation differences and other (3)                       (46)                (32)                     
Egenkapital ved periodeslutt / Equity at end of period 2 201 2 746 2 182

Gjennomsnittlig antall utestående aksjer / Average numbers of shares 68 300 000         69 108 056    68 689 425         



Schibsted konsern / Schibsted Group

Virksomhetsområder / Business areas

1.1-31.3 1.1-31.3 1.1-31.12
(NOK mill / NOK million) 2002 2001 2001

Avis / Newspapers 1 527 1 613 6 263
TV / Film 310 286 1 107
Forlag / Publishing 75 73 320
Estland / Estonia 54 51 220
Annen virksomhet / Other operations 93 77 307
Elimineringer / Eliminations (70) (67) (245)

Driftsinntekter / Operating revenues 1 989 2 033 7 972

Avis / Newspapers 96 84 239
TV / Film 9 12 52
Forlag / Publishing 5 1 19
Estland / Estonia - (1) -
Annen virksomhet / Other operations 19 (6) (38)

Driftsresultat før goodwill og andre inntekter og 
kostnader / Operating profit (loss) before 
goodwill and other revenues and expenses 129 90 272

Av- og nedskrivning goodwill og andre inntekter og 
kostnader / Amortisation and write-downs goodwill 
and other revenues and expenses (16) (14) (216)

Driftsresultat / Operating profit (loss) 113 76 56



Schibsted konsern / Schibsted Group

Kvartalsvise resultater / Quarterly results

1.1-31.3 1.4-30.6 1.7-30.9 1.10-31.12 1.1-31.3
(NOK mill / NOK million) 2001 2001 2001 2001 2002

Driftsinntekter / Operating revenues 2 033 2 011 1 851 2 077 1 989
Driftsresultat før goodwill og andre inntekter og kostnader / Operating profit 
(loss) before goodwill and other revenues and expenses 90 180 (15) 17 129
Driftsresultat / Operating profit (loss) 76 163 (164) (19) 113
Ordinært resultat før skattekostnad / Profit (loss) before taxes 2 0 (284) (105) 60
Periodens resultat / Net income (loss) (36) (61) (268) (58) 22



Schibsted konsern / Schibsted Group

Nøkkeltall / Key figures

1.1-31.3 1.1-31.3 1.1-31.12
2002 2001 2001

Finansielle nøkkeltall / Financial key figures

Driftsmargin / Operating margin:
    EBITDA 11,2 % 9,2 % 8,3 %
    EBITA 6,5 % 4,4 % 3,4 %

Driftsmargin virksomhetsområder / Operating margins business areas (EBITA)
    Avis / Newspapers 6,3 % 5,2 % 3,8 %
    TV / Film 2,9 % 4,3 % 4,7 %
    Forlag / Publishing 6,0 % 1,1 % 5,9 %
    Estland / Estonia (0,4 %) (2,9 %) 0,2 %

Egenkapitalandel / Equity ratio 33,1 % 38,2 % 32,0 %
Rentebærende gjeld (NOK mill. kroner) / Interest bearing debt (NOK million) 2 048 1 853 2 035
Netto rentebærende gjeld (NOK mill. kroner) / Net interest bearing debt (NOK million) 1 624 1 325 1 396
Kontantstrøm pr. aksje (kroner) / Cash flow per share (NOK) 1,50 1,99 5,44

Opplag / Circulation

Aftenposten, morgen / morning edition, hverdager / weekdays 267 601 274 256 262 632
Aftenposten Aften / evening edition, hverdager / weekdays 170 164 176 181 167 671
Aftenposten, søndag / Sunday 238 531 237 164 229 857

Verdens Gang, hverdager / weekdays 386 600 369 800 387 508
Verdens Gang, søndag / Sunday 308 000 302 600 317 051

Aftonbladet, hverdager / weekdays 433 400 371 900 401 500
Aftonbladet, søndag / Sunday 481 533 432 700 468 000

Svenska Dagbladet, hverdager / weekdays 182 819 176 040 172 945
Svenska Dagbladet, søndag / Sunday 193 804 190 316 185 816

Annonsevolum / Advertising volumes 
(spaltemeter / column meters)

Aftenposten 13 672 14 628 60 735
Verdens Gang 1 676 1 858 7 416
Aftonbladet 1 862 2 280 9 011
Svenska Dagbladet 4 747 5 082 19 965


