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Brev fra administrerende direktør
Opera er det eneste selskapet som virkelig
er i stand til å gjøre internett tilgjengelig
på alle enheter.

Opera hadde et spennende år i 2008. Vi styrket virksomheten på verdensbasis og la grunnlaget for vekst i år og i framtida. Som det eneste
selskapet som virkelig er i stand til å gjøre alle slags enheter web-vennlige, ligger vi enestående godt an til å gjøre nytte av endringer i hvordan
mennesker, nettverk og maskiner kommuniserer og samhandler.
VISJON: DEN NESTE MILLIARDEN
Mindre enn en fjerdedel av verdens befolkning nås i dag av internett, men mobiltelefoner brukes av mer enn halvparten av menneskene på jorda. Den neste milliarden som kommer på nett, vil
antakelig gjøre det ved hjelp av en mobiltelefon, eller med en
annen enhet koblet til et nettverk.
For de nærmere 1,6 milliardene som allerede er på nettet, er nettleseren
det viktigste verktøyet de bruker hver dag. Flere enn noensinne bruker
nettet til å holde kontakt, gjøre forretninger og organisere livene sine.
Data som tidligere lå i lukkede systemer og programmer som tidligere
bare kjørte på frittstående maskiner, er nå på nettet og tilgjengelige
overalt. Framveksten av nettskyen («cloud computing») sørger for at
nettleseren vil forbli forbrukernes viktigste program.
Vi har lenge sagt at det bare finnes én web. Dette er nå en realitet –
forbrukerne venter nå den samme opplevelsen, den samme informasjonen og de samme programmene uavhengig av plattform og sted.
STRATEGI: BRUKEROPPLEVELSEN
Opera har arbeidet utrettelig for at vår visjon av webben skal bli
virkelighet. I 2008 kom vi stadig nærmere dette målet. Siden starten
har vi sørget for at nettleseren vår virker på alle plattformer. Vi begynte å arbeide med mobile enheter for mer enn 10 år siden. Gjennom flere år har vi levert innovasjon som hjelper verden med å
bruke web-teknologi på nye og effektive måter.
Operas spesialitet er brukeropplevelser, uansett om du laster ned
nettleseren eller får den ferdig installert i et produkt du kjøper. Vårt
fokus på sluttbrukeren kommer også produsenter og nettverksoperatørkunder til gode, fordi det møter deres økende behov for
nettlesere og nettleserbaserte tjenester som skaper engasjerende
opplevelser for kundene deres.
UTFØRELSE: VERDISKAPING I DAG OG I MORGEN
Det strategiske fokuset vårt er på plass, webben er på vei mot vår
visjon, og vi fortsetter å levere. Det har alltid vært en del av vår for-

retningsånd å gå varsomt framover, jobbe langsiktig, bygge stein
på stein og utvikle produktene og tjenestene som neste generasjon forbrukere vil trenge.
Nye webbaserte enheter som biler, mediespillere, digitalbokser, tvapparater og bilderammer bruker Opera. Våre nettlesere kjører på
en bredde av produkter og plattformer som er uten sidestykke.
Framveksten av nettskyen krever at vi utvider nettleseren med tjenester som gir brukerne tilgang til sine data, uansett hvor de er og hva slags
enhet de bruker. Opera Mini, verdens mest populære mobilnettleser,
viser hva som er mulig når serverbaserte tjenester kombineres med
nettleseren. Opera Link er vårt svar på utbredelsen av nettinnhold som
lagres på forskjellige steder. Vi gjør det enkelt å synkronisere enhetene
dine, en nødvendighet i vår stadig mer tilkoblede verden.
Vår ekspertise med nettlesere og serverbasere tjenester gjør oss til
en betrodd partner for operatører og produsenter verden rundt. Vi
hjelper våre kunder som produserer mobiltelefoner og andre enheter,
med å komme raskt på markedet med nyskapende tilbud som holder
på kundene. Vi hjelper operatørene med å øke inntektene på data,
mens vi reduserer investeringskostnadene deres til nettverksutstyr.
Denne suksessen skyldes vårt fokus på forbrukeren og det levende
Opera-fellesskapet som har gitt oss fantastisk støtte opp gjennom
årene. Vi lager produktene våre for dem, og de bidrar med å spre
vårt budskap. Nettverksoperatører og produsenter verden rundt
fokuserer også på sluttbruker. Sammen med dem passer vi på at
forbrukeren er i hjertet av alt vi gjør. De vil hjelpe oss med å ta
utviklingen videre og med å nå neste generasjon nettbrukere.
Den generasjonen har aldri kjent et liv uten nettet. De vil oppdage
utallige nye måter å bruke de uendelige mulighetene som ligger i
nettet på. Og Opera vil være der og hjelpe dem med å forme og
definere disse mulighetene. Jeg ser fram mot en lys framtid, for
nettet og for Opera.
Med vennlig hilsen,

Jon von Tetzchner, medgrunnlegger og administrerende direktør
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Styrets beretning
I regnskapsåret 2008 fortsatte Opera å bygge opp og styrke sin
unike markedsposisjon i alle sine segmenter og geografiske
målområder, samtidig som selskapet leverte økt omsetning og
høyere marginer.
ØKONOMISK SAMMENDRAG
Operas driftsinntekter økte med 58% til MNOK 497,1 i 2008 (mot
MNOK 315,5 i regnskapsåret 2007). Denne inntektsøkningen skyldtes
sterk vekst både innenfor internettenheter og desktopsegmentet.
Driftsutgiftene økte med 37% til MNOK 416,2 (MNOK 304,6). Opera
leverte EBIT på MNOK 80,9 (MNOK 10,9) og overskudd før skatt
endte på MNOK 129,8 (MNOK 21,5). Inntektsskatt var på MNOK 42,1
(MNOK 9,1) og selskapets nettoinntekt var på MNOK 87,7 (MNOK
12,5). Resultat per aksje var NOK 0,731 (NOK 0,105), og utvannet
resultat per aksje var på NOK 0,727 (NOK 0,104).
Total kontantstrøm fra driften var MNOK 149,6 (MNOK 36,0).  Solid
kontantstrøm ble drevet av høy fortjeneste før skatt og sterk
forvaltning av arbeidskapital. Netto negativ kontantstrøm fra
investeringer var MNOK 17,3 (MNOK 6,4). Tilbakekjøp av Operaaksjer kom på MNOK 46,9, og nettokontantstrøm fra utøvede
opsjoner kom på totalt NOK 11,2 (NOK 12,7). Dette resulterte i en
netto økning i likvide midler på MNOK 96,7 siden forrige årsskifte.
Per 31. desember 2008 hadde selskapet en kontantbeholdning på
MNOK 563,5 (MNOK 466,8). Selskapet har ingen rentebærende
gjeld. Det er styrets oppfatning at årsregnskapene gir et riktig og
rettvisende bilde av selskapets aktiviteter i 2008.
OVERSIKT OVER FORRETNINGSSEGMENTENE
Operas visjon er å tilby den beste internettopplevelsen for
brukeren uansett maskinvare. Operas kjernemålgrupper omfatter
mobiloperatører, produsenter av mobiltelefoner og andre
internettenheter, og forbrukerne. Gjennom 2008 fortsatte selskapet å etterleve denne visjonen, med Opera som inngangsport
til Internett ikke bare på et voksende spekter av mobiltelefoner,
men også på stadig flere andre internettenheter. Opera
oppnådde også betydeling økning i brukertall på forbrukersiden,
både for nettleseren for PC og Macintosh, Opera Desktop, og
for Operas egen versjon av Opera Mini. Selskapet fortsatte
også å investere i forskning og utvikling rundt kjernen i Operas
nettleserteknologi.
Opera deler virksomheten i to hovedsegmenter; internettenheter og
desktop. Internettenheter omfatter inntekter fra både mobiltelefoner
og andre internett-tilkoblede enheter som spillkonsoller, digital-tvbokser og bærbare mediespillere. Internettenheter omfatter også
Opera Mini-inntekter fra operatører som T-Mobile International
og inntekter fra Operas egen versjon av Opera Mini. Desktopinntektene genereres av søk og andre samarbeidsavtaler om Operas
nettleser for desktop, det vil si PC og Macintosh.
Internettenheter
De totale inntektene fra internettenheter i 2008 var MNOK 380,8
mot MNOK 248,4 i 2007, en økning på 53%. Disse inntektene
kommer av vekst i antall kunder både blant operatører og
produsenter på mobilområdet og andre enheter, i tillegg til en
økning i sluttbrukere for Opera Mini, som genererer inntekter
fra partnere som Google.

Operatører og mobilprodusenter: Nettleseren stadig oftere i front
Mens mange operatører verden over ser gjennomsnittlig
samtalepris per bruker presses stadig lenger ned, ser de etter
nye inntektskilder i form av datatjenester. Særlig de siste to årene
har operatører verden rundt fokusert på nettleserens potensial
til å skape datatrafikk og inntekter. Dette skyldes både Opera
Minis suksess med operatører og forbrukere, og lanseringen
av avanserte smarttelefoner som har demonstrert nettleserens
potensial på mobiltelefoner. Disse fenomenene har stått for det
meste av økningen i Operas internettenheter de siste to årene.
I regnskapsåret 2008 ble Opera-drevne nettlesertjenester lansert
av operatører som Swisscom, O2 Tyskland og debitel Tyskland, og
antallet aktive brukere av Opera-drevne tjenester fortsatte å vokse
blant eksisterende kunder som KDDI, T-Mobile International, TMN,
PTC, Vodafone D2 og Tata Teleservices. Videre kom antallet aktive
månedlige brukere på Operas egen versjon av Opera Mini opp i
nær 18 millioner ved utgangen av regnskapsåret 2008, en økning på
160% sammenliknet med utgangen av 2007.
Verdensomspennende mobilprodusenter har også begynt å svare
aggressivt på operatørenes krav om dynamiske enheter som får
flere til å ta i bruk datatjenester. Derfor er produsentene nå mer
enn noensinne fokusert på å gi operatørene og deres abonnenter
fullverdige nettlesertjenester på enhetene, det vil si nettlesere med
full støtte for HTML og webben generelt, med tilgang til avanserte
webapplikasjoner. Dette har betydd høyere etterspørsel etter
Operas mobile nettlesere enn noensinne.
I 2008 ble det annonsert 197 telefoner med Opera Mobile og Opera
Mini preinstallert. Opera ble levert preinstallert på telefoner fra et vidt
spekter av produsenter verden over, deriblant Casio, Hitachi, HTC, HP,
Kyocera, Motorola, Panasonic, Pantech, Samsung, Sanyo, Sharp, Sony
Ericsson og Toshiba. Opera Mobile var for eksempel preinstallert på
vel ansette enheter som HTC Diamond og Samsung Omnia.
For å møte etterspørselen fra operatører og maskinvareprodusenter,
lanserte Opera betaversjonen av Opera Mobile 9.5, en full
overhaling av Operas nettleser for smarttelefoner. Opera Mobile 9.5
gjengir nettsider svært likt til nettleseren for PC og Macintosh. Med
Opera Mobile 9.5 er også Opera Widgets tilgjengelige på mobile
enheter. Med Opera Widgets kan operatører og produsenter tilby
engasjerende webapplikasjoner og tjenester til mobilabonnenter
direkte på mobilskjermen og drive datatrafikk og bruk av tjenester
fra operatører og tredjeparter.
Mobile forbrukere: Internett i alle lommer
Historisk sett har internettilgang primært vært forbeholdt stasjonære
datamaskiner framfor mobile enheter. Dette skyldes flere faktorer,
ikke minst mangelen på nettlesere med full HTML-støtte i telefoner
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for massemarkedet, dårlig tilgang på engasjerende innhold, og lave
nedlastingshastigheter.
Likevel, mens 20% av verdens befolkning har tilgang til en
datamaskin, har mer enn 60%, eller rundt fire milliarder mennesker,
en mobiltelefon. Med andre ord er potensialet for å bringe Internett
til masser av mobilbrukere, enormt.
Opera lanserte nettleseren Opera Mini i 2006, med oppdrag om å
plassere et fullverdig Internett i alle lommer. Opera Mini fungerer
på et stort flertall av mobiltelefonene som finnes på markedet, gir
full tilgang til Internett (mens wap-nettlesere bare leverer en liten
del) og viser en fullverdig nettside opptil ni ganger raskere enn en
vanlig nettleser, takket være Opera Minis komprimeringsteknologi
og samspill mellom klient og server.
Ved utgangen av regnskapsåret 2008 var det nærmere 18 millioner
aktive brukere av Operas egen versjon av Opera Mini. Disse brukerne
besøkte mer enn 6,4 milliarder sider og genererte rundt 94 millioner
megabyte med datatrafikk, som igjen genererte inntekter for
operatører i over 175 land.
Opera fortsatte også å drive nyskapning med Opera Mini. I 2008
lanserte selskapet Opera Mini 4.2. Takket være en ny serverpark
for Opera Mini i USA, viser hastighetstester at Opera Mini 4.2 øker
nedlastingshastigheten med mer enn 30 % for brukere i USA og Øst-Asia.
Enheter: Økning i bruk av nettlesere og web som brukergrensesnitt
og applikasjonsplattform
Produsentene utvikler i stadig større grad enheter med
nettilkobling som kan dra nytte av webteknologi, for å få enhetene
raskt ut på markedet og tilby engasjerende applikasjoner og
tjenester til sine sluttbrukere.
I regnskapsåret 2008 fortsatte Opera å møte produsentenes behov og
bygge på sin ledende posisjon, og nettleseren ble installert på et stadig
bredere spekter av enheter, som spillkonsoller, bærbare mediespillere,
tv-apparater, digitalbokser og IP-telefoner. I løpet av året ble Opera
presentert på enheter fra selskaper som Nintendo, Philips, ZyXEL, Alpha
Networks, ASUS, Vestel, KDDI, ARCHOS, USEN og Sony.
Med Operas SDK for enheter i versjon 9.6 kan produsentene la egne
og tredjeparts utviklere skape brukergrensesnitt og menysystemer
raskt og enkelt ved hjelp av webteknologi som HTML og CSS.
Operas SDK gjør det dessuten mulig for produsentene å tilby
operatører og sluttbrukere spesialtilpassede webapplikasjoner
eller widgets fra enhetens hjemmeside, i tillegg til generell
nettleserfunksjonalitet og full tilgang til Internett.
Desktop
Inntektene fra desktopsegmentet var MNOK 116,3 i 2008, mot MNOK
67,1 i 2007, en økning på 73 %. Den markante inntektsøkningen skyldes
i hovedsak en økning i antall brukere, som var på over 67 % i 2008.
Desktop: Nettskyen har overtatt
Nettskyen («cloud computing») er raskt i ferd med å overta
for pc-sentrisk databehandling, og dette gjør nettleseren mer
strategisk viktig enn noensinne. Denne trenden sees aller tydeligst
på det sosiale nettverksområdet. Facebook har for eksempel
over 200 millioner aktive brukere. I følge Facebook kommuniserer
og samhandler disse brukerne, pr. april 2009, med 120 venner i
gjennomsnitt, de bruker over 3,5 milliarder minutter på Facebook
hver dag, og de deler over 1,5 milliarder innholdssnutter (som
pekere, nyheter, videoer og bilder) hver uke.
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Sosiale nettverk, e-post, søk og andre engasjerende tjenester som
YouTube fortsetter å drive en økning ikke bare i internettbruken,
men i antall brukere på nett, spesielt fra de nyeste markedene.
I dag er det bare rundt 20 % av verdens befolkning som bruker
nettet. Dette betyr at en gang i framtida må rundt 80% av verdens
befolkning bestemme seg for hvilken nettleser de vil ha som sitt
viktigste grensesnitt til de mange engasjerende tjenestene på
nettet.
Disse bransjefenomenene og en fokusert geografisk satsning
både på brukere og inntektssamarbeid fra Operas side, fortsatte
å drive Operas desktopvirksomhet i 2008. I løpet av året økte
Opera brukergrunnlaget på desktop med mer enn seks ganger
markedsøkningen, og selskapets brukervekst på 67 % i 2008 følger
en økning på 55 % i regnskapsåret 2007.
Opera fortsatte også å levere nyskapninger med denne nettleseren. I juni 2008 lanserte selskapet Opera 9.5, en oppdatering i
Opera 9-serien som mange så fram til. Opera 9.5 økte hastigheten
betydelig, introduserte et nytt og dynamisk brukergrensesnitt og
utvidet funksjonaliteten i tjenesten Opera Link, som synkroniserer
data mellom desktopnettleseren og Opera Mini.

Likestilling mellom kjønnene
Per 31. desember 2008 hadde Opera 627 ansatte, hvorav 102 (16,3%) var
kvinner og 525 (83,7%) var menn. Opera fremmer kulturelt mangfold
og likestilling mellom kjønnene blant sine kjerneverdier og ønsker som
arbeidsgiver å gi våre ansatte like muligheter. Opera har to kvinnelige
styremedlemmer og ett kvinnelig medlem i ledergruppen.
Finansiell risiko
Selskapet er i liten grad eksponert for finansiell risiko og har ikke
behov for tilførsel av kontanter. Per 31. desember 2008 var Operas
kontantbeholdning MNOK 563,5.  Styret har pålagt administrasjonen
å plassere overskuddslikviditet i instrumenter med minimal kredittog likviditetsrisiko. Investeringer gjøres utelukkende i fond drevet
av institusjoner gradert av S&P eller Moody’s, og som har en
minimumsgradering på henholdsvis BBB eller Baa2.

Opera Software ASA har ingen rentebærende gjeld og ingen
finansielle anleggsmidler i form av lån eller investeringer i aksjer,
unntatt investeringer i sine datterselskaper. Den finansielle
risikoen gruppen står overfor er derfor primært knyttet til
svingninger i valutakurser. Valutasvingninger påvirker Operas
resultatregnskap. I fjerde kvartal 2008 var cirka 63% av selskapets
inntekter i EUR og 36% i USD; på utgiftssiden var cirka 54% i NOK,
Organisasjonen
13% i SEK, 8% i JPY, 8% i PLN, 7% i USD, 5% i EUR og 5% i andre
Opera Softwares hovedkvarter befinner seg i Oslo, Norge.   valutaer.
Selskapet har også kontorer i Linköping, Stockholm og Göteborg
(Sverige), Beijing (Kina), Tokyo (Japan), Chandigarh (India), Seoul Opera foretok begrenset investering i valutaterminkontrakter i
(Sør-Korea), Wroclaw (Polen), Mountain View (USA), Taipei (Taiwan) 2008 for å motvirke virkningene av svingningene i den amerikanske
og Praha (Tsjekkia).   Selskapet hadde 627 fulltidsansatte per 31. dollaren og euro sammenliknet med norske kroner og dens
desember 2008.
innvirkning på selskapets balanse. I regnskapsåret 2008 hadde
Opera en valutagevinst på MNOK 24,9 , sammenlignet med et
Styrets sammensetning
valutatap på MNOK 7,7 i 2007.
På selskapets generalforsamling 20. juni 2008 ble William Raduchel,
Kari Stautland og Lars Boilesen gjenvalgt som medlemmer av styret. Operas kunder er hovedsakelig store, globale selskaper.
Audun Iversen og Anne Syrrist ble valgt inn som nye styremedlemmer. Kredittrisikoen knyttet til kunder er derfor begrenset.
To ansattvalgte representanter inngår også i styret.
Aksjonær og egenkapitalrelaterte forhold
Corporate governance
Per 31. desember 2008 hadde Opera Software 119 574 782 utestående
Selskapets retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse er i tråd aksjer. Totale kostnader forbundet med opsjonsprogrammet for
med ”Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse” av 4. ansatte var MNOK 8,4 i 2008 mot MNOK 9,0 i 2007.
desember 2007, som påkrevd av alle selskaper registrert på Oslo
Børs. Mer informasjon finnes på side 70 i årsrapporten.
Per 31. desember 2008 hadde selskapet MNOK 457,2 i innbetalt
kapital. Total egenkapital var MNOK 596,3. Fri egenkapital for Opera
Arbeidsmiljø
Software ASA var MNOK 108,3 per 31. desember 2008.
Operas ansatte er selskapets mest verdifulle ressurs. Opera Software
etterstreber å følge de høyeste etiske standarder overfor våre ansatte
som vi gjør det overfor våre kunder. Arbeidsmiljøet overvåkes gjennom Anvendelse av årsresutatet
en årlig undersøkelse, og Opera har et kontinuerlig fokus på videre Opera Software ASA hadde i 2008 et overskudd på MNOK 86,2 i 2008.
forbedring av arbeidsmiljøet i selskapet.
Styret anbefaler at overskuddet overføres til annen egenkapital.
Blant selskapets kjerneverdier for arbeidsmiljøet er:
Fortsatt drift
Mangfold: Opera tilbyr en profesjonell og positiv arbeidsplass med et I henhold til norske retningslinjer for regnskapsførsel bekrefter
inkluderende arbeidsmiljø. Opera er et internasjonalt selskap med ansatte styret at en forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn for
fra hele verden. Selskapet oppmuntrer til mangfold og ser dette som en utarbeidelsen av årsregnskapene.
viktig ressurs for selskapet. Mennesker med mangfoldig bakgrunn og
ulike perspektiver er helt nødvendige for innovasjon.
Hendelser etter balansedagen
Det har ikke skjedd forhold etter balansedagen som tilsier
Like muligheter: Ingen diskriminering tolereres. Alle ansatte skal ha like endringer i årsregnskapet.
muligheter uavhengig av kjønn, hudfarge, nasjonalitet, religion, seksuell
legning, alder eller funksjonshemming.
Program for tilbakekjøp av aksjer
Opera kjøpte tilbake tre millioner av sine utestående aksjer i
Ingen trakassering: Trakassering og annen upassende oppførsel 2008. Formålet med programmet er å minimere utvanning for
tolereres ikke og skal ikke forekomme på arbeidsplassen.
eksisterende aksjonærer når ansatte og styremedlemmer bruker
sine opsjoner. 17. oktober 2008 annonserte Opera at styret
Fleksibilitet: Opera Software fokuserer på å underbygge et fleksibelt hadde vedtatt å øke antallet aksjer som kan kjøpes som del av
og inspirerende arbeidsmiljø. Sykefraværet i 2008 var under 1,55%. tilbakekjøpsprogrammet fra tre millioner til seks millioner aksjer.
Det ble ikke rapportert om noen arbeidsrelaterte uhell som medførte
personskade eller skader på materiell.
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Aksjonærer
Per 31. desember 2008 var det 119 574 782 utestående aksjer (mot 119
542 246 per 31. desember 2007). Selskapet hadde 1785 (1844) aksjonærer
ved årets utgang. På dette tidspunktet var 69% (72%) av aksjene i konti
basert i Norge, 17,2% (16,8%) i konti basert i USA, 5,9% (2,6%) i konti
basert i Storbritannia, og 7,9% (8,6%) i konti basert i andre land.

med sine mobile internettstrategier ved hjelp av Opera, har,
sammen med den senere utviklingen i bransjen, økt interessen for
Operas løsninger blant operatører og produsenter. Opera merker
også økende interesse for løsningene sine blant produsenter
av andre typer enheter, etter hvert som nettlesere blir en stadig
vanligere bestanddel i et bredt spekter av elektroniske enheter.

Miljøerklæring
Opera Software forurenser ikke det ytre miljø.

Opera mener seg godt posisjonert for å utnytte disse “megatrendene”
innenfor både mobil- og forbrukerelektronikkbransjene. Opera
venter også å se økte inntekter på selskapets egne versjon av
Opera Mini i 2009 sammenliknet med 2008, med økt bruk og videre
utvikling av forretnings- og inntjeningsmodeller innenfor mobilt
Internett. Selskapet ser også utsikter til vekst i desktopsegmentet,
spesielt som resultat av et økt antall brukere i nye markeder.

Opera Software ASA forstår viktigheten av å beskytte miljøet.
Opera skal:
•
handle i tråd med miljølovgivningen
•
forplikte seg til å benytte miljøvennlige produkter på
arbeidsplassen
•
gi de ansatte opplæring om miljøretningslinjer
•
evaluere sitt forbruk av energi og andre ressurser for å
vurdere kontrollmekanismer
•
sørge for utarbeidelse av prosedyrer som beskytter miljøet
Fremtidsutsikter
Opera ser med optimisme på selskapets kort- og langsiktige
vekstmuligheter. Suksessen som sentrale Opera-kunder som
T-Mobile og KDDI har opplevd

Operas primære driftsprioriteringer vil i regnskapsåret 2009 fortsatt
være å (i) fokusere og investere aggressivt på forbrukerområdet
(Desktop, Operas egen versjon av Opera Mini, My Opera), (ii) å øke
fremdriften blant mobiloperatører verden over, (iii) å styrke Operas
posisjon blant verdens fremste mobilprodusenter, (iv) å bygge videre
på fremdriften Opera har ved inngangen til regnskapsåret 2009
overfor store produsenter av forbrukerelektronikk og (v) utnytte sin
enestående posisjon på tvers av plattformer og tilby innholdsbaserte
tjenester til brukerne sine, ved å dra nytte av at selskapets nettlesere
kjører på et bredt og variert spekter av enheter.

Oslo, 22. april 2009

William J. Raduchel
Styreleder

Audun Wickstrand Iversen

Kari Stautland

Lars Rabæk Boilesen

Anne Young Syrrist

Stig Halvorsen
Ansattrepresentant

Karl Anders Øygard
Ansattrepresentant

Jon S. von Tetzchner
Administrerende direktør
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Erklæring fra selskapets styre og administrerende direktør
Styret og administrerende direktør har vurdert og godkjent styrets årsberetning og årsregnskapet for Opera Software konsern og Opera Software ASA per 31. desember 2008
(årsrapport for regnskapsåret 2008).
Konsern- og selskapsregnskapet for Opera Software er avlagt i samsvar med Internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS) som er vedtatt av EU, fortolkninger fastsatt av International
Accounting Standards Board (IASB),  krav i regnskapsloven  og Verdipapirhandelloven i Norge.
Etter vår beste overbevisning:
• er årsregnskapet 2008 for morselskapet og konsernet utarbeidet i samsvar med gjeldende
regnskapsstandarder
• gir opplysningene i regnskapet et rettvisende bilde av konsernets eiendeler, gjeld
og finansielle stilling og resultat som helhet per 31. Desember 2008
• gir årsberetningen for konsernet og morselskapet et rettvisende oversikt over
- utviklingen, resultatet og stillingen til konsernet og morselskapet
- de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer konsernet og selskapet står ovenfor

Oslo, 22. april 2009

William J. Raduchel
Styreleder

Audun Wickstrand Iversen

Kari Stautland

Lars Rabæk Boilesen

Anne Young Syrrist

Stig Halvorsen
Ansattrepresentant

Karl Anders Øygard
Ansattrepresentant

Jon S. von Tetzchner
Administrerende direktør
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Billions of Web sites
Billions of devices
One browser
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Styremedlemmer

1. Styreformann, William J. Raduchel

4. Styremedlem, Audun Wickstrand Iversen

William J. Raduchel er strategisk rådgiver og uavhengig styremedlem og investor i en rekke selskaper. Fra 2004 til 2006 var han
leder for Ruckus Network, Inc. Før dette var han strategisk rådgiver
for AOL etter å ha vært Senior Vice President og teknologidirektør
for AOL Time Warner (og AOL før det). Han kom til AOL i 1999 fra
Sun Microsystems, hvor hans siste rolle var som strategidirektør og
medlem av styret.

Audun Wickstrand Iversen er en privat investor. De siste ti årene
har han primært fokusert på telekom, informasjonsteknologi og
alternative energikilder. Iversen har tidligere jobbet som finansanalytiker hos DnB Market og som porteføljeforvalter hos DnB Asset
Management. I sistnevnte rolle dekket han global telekom og alternativ energi. Han har økonomiutdannelse fra BI. I tillegg har han
utdannelse fra NHH og Universitet i Oslo

2. Styremedlem, Anne Young Syrrist

5. Styremedlem, Kari Stautland

Anne Syrrist har mer enn 10 års erfaring med forretningsutvikling
og finans. Hun startet sin karriere innen bedriftsrådgivning for
Boston Consulting Group i Stockholm og Oslo i 1998. Tre år senere
ble hun ansatt som partner i Convexa, et venture capital-selskap.
Syrrist ble sjef for forretningsutvikling i Lindorff Group AB i 2006,
et ledende selskap innen inkasso og gjeldsforvaltning. I 2008 ble
Syrrist ansatt som forretningsutviklingsdirektør i Ringnes AS. Hun
er  ingeniørutdannet ved NTNU i Trondheim.

Kari Stautland er en konsulent innen HR og personalledelse.
Tidligere var hun personalsjef hos GE Healthcare AS, et ledende
globalt selskap innen medisin. Stautland har en mastergrad i
business og markedsføring. Hun er eier av Arepo AS.

3. Styremedlem Lars Boilesen
Lars Boilesen er Chief Commercial Officer i Opera Software. Han var
administrerende direktør for det nordiske og baltiske markedet i
Alcatel-Lucent i årene 2005-2008. Boilesen tilbrakte fem år i Opera
Software som global salgssjef før han tiltrådte stillingen i AlcatelLucent. Før det ledet han Nord-Europa og Asia Pacific markedene
for Tandberg. Han startet sin karriere i Lego Group hvor han var
salgs- og markedssjef for Europa.

6. Ansatterepresentant, Karl Anders Øygard
Karl Anders Øygard er en utvikler i Operas kjerneteknologiavdeling.
Han jobbet i Telenors forskningsavdeling i tre år før han gikk til Opera i
1998. Øygard er utdannet informatikkingeniør fra Høyskolen i Ålesund
og har en bachelorgrad i informatikk fra Universitetet i Oslo.

7. Ansatterepresentant, Stig Halvorsen
Stig Halvorsen er senior core-utvikler i Opera. Han har arbeidet i selskapet siden desember 2000. Før han kom til Opera, studerte Halvorsen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU)
i Trondheim og har en sivilingeniørgrad i informatikk.
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Konsernregnskap 2008
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Resultatregnskap
[ Tall i tusen kroner ]

Salgsinntekt

01.01 - 31.12

01.01 - 31.12

Note

2008

2007

1, 2, 5

497 106

315 466

497 106

315 466

3 182

2 143

Sum inntekter
Varekjøp
Lønnskostnad

3, 5

305 307

222 547

Avskrivning på varige driftsmidler

5, 7

8 305

6 496

3, 4, 5, 7, 14

99 434

73 392

80 878

10 888

Annen driftskostnad
Driftsresultat
Renteinntekt

5

24 043

18 366

Annen finansinntekt

5

71 864

9 968

Rentekostnad

5

-8

-11

Annen finanskostnad

5

-46 991

-17 690

129 786

21 521

-42 082

-9 053

87 704

12 468

Ordinært resultat før skattekostnad
Skattekostnad på ordinært resultat

6

Årsresultat

Resultat pr. aksje (kr)

15

0,731

0,105

Utvannet resultat pr. aksje (kr)

15

0,727

0,104

87 704

12 468

Anvendelse av årsresultatet
Til annen egenkapital
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Konsolidert oppstilling av innregnede inntekter og kostnader
[Tall i tusen kroner] 	 	 	 	 	  	 	

31.12.2008

31.12.2007

Omregningsdifferanser

2 626

-1 472

Netto resultat ført direkte mot egenkapitalen

2 626

-1 472

Periodens resultat

87 704

12 468

Sum endringer i egenkapitalen i perioden

90 330

10 996

Eiere i morforetaket

90 330

10 996

Minoritetsinteresser

0

0

90 330

10 996

Note

Henføres til:

Sum endringer i egenkapitalen i perioden

9
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Balanse
[ Tall i tusen kroner ]  	 	 	 	 	 	 	
 	 	 
Note

31.12.2008

31.12.2007

Goodwill

7, 8

3 143

3 142

Andre immatrielle eiendeler

7, 8

1 234

0

4 377

3 142

26 928

17 832

26 928

17 832

Eiendeler
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler

Sum immaterielle eiendeler
Varige driftsmidler
Inventar, kontormaskiner o.l.

7

Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler og utsatt skattefordel
Eiendel ved utsatt skatt

6

18 336

9 724

Andre investeringer

4

5 470

4 541

Sum finansielle anleggsmidler og utsatt skattefordel

23 806

14 265

Sum anleggsmidler

55 111

35 239

Omløpsmidler
Fordringer
5, 10

120 858

65 249

Opptjent ikke fakturert inntekt

10

51 806

40 700

Andre fordringer

10

11 971

5 729

184 636

111 678

563 548

466 813

Sum omløpsmidler

748 184

578 491

Sum eiendeler

803 295

613 730

Kundefordringer

Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende

5
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Balanse
[ Tall i tusen kroner ]  	 	 	 	 	 	 	
 	 	 
Note

31.12.2008

31.12.2007

Aksjekapital

9

2 350

2 391

Overkursfond

9

457 212

456 973

Annen innskutt egenkapital

9

30 375

21 977

489 937

481 341

108 276

50 827

Sum opptjent egenkapital

108 276

50 827

Sum egenkapital

598 214

532 168

16 194

7 227

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Innskutt egenkapital

Sum innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital

9

Gjeld
Kortsiktig forpliktelse
Leverandørgjeld

10
6

34 487

2 443

10

18 461

9 418

5, 10, 11

135 939

62 474

Sum kortsiktig forpliktelse

205 081

81 562

Sum forpliktelse

205 081

81 562

Sum egenkapital og forpliktelser

803 295

613 730

Betalbar skatt
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld, inklusiv derivater

Oslo, 22. april 2009

William J. Raduchel
Styreleder

Audun Wickstrand Iversen

Kari Stautland

Lars Rabæk Boilesen

Anne Young Syrrist

Stig Halvorsen
Ansattrepresentant

Karl Anders Øygard
Ansattrepresentant

Jon S. von Tetzchner
Administrerende direktør

22

Opera Software ASA | Årsrapport 2008

Kontantstrømoppstilling
[ Tall i tusen kroner ]  					
 	 	
Note

 	

01.01 - 31.12

01.01 - 31.12

2008

2007

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
						
						
Resultat før skattekostnad
129 786
21 521
Periodens betalte skatter

6

-14 611

-7 155

Ordinære avskrivninger

7

8 305

6 496

Nedskrivning aksjer

8

0

500

-53 488

-7 141

Endring i kundefordringer *)
Endring i leverandørgjeld
Endring i andre tidsavgrensningsposter

5

Aksjebasert betaling med oppgjør i egenkapital
Effekt av valutakursendringer
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

8 659

679

41 908

13 418

8 382

8 992

20 688

-1 289

149 629

36 021

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler

7

-15 935

-5 874

Kjøp av egne aksjer

8

-1 318

-500

-17 252

-6 374

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Innbetalinger ved utøvelse av opsjoner

9

11 225

12 668

Innbetalinger ved salg av egne aksjer

9

-46 867

0

-35 642

12 668

96 735

42 315

Kontanter og kontantekvivalenter 01.01 **)

466 813

424 498

Kontanter og kontantekvivalenter 31.12

563 548

466 813

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter

*) Endring i opptjent ikke fakturert inntekt er inkludert i endring i kundefordringer i kontantstrømoppstillingen.
**) Av kontanter og kontantekvivalenter er TNOK 21 974 bundne midler pr. 31. desember 2008, mot  TNOK 7 829  per 31. desember 2007.
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Note 1 - Regnskapsprinsipper
Opera Software ASA  («foretaket») er hjemmehørende i Norge. Foretakets konsernregnskap for regnskapsåret 2008 omfatter
foretaket Opera Software ASA og dets datterforetak Hern Labs AB, Zizzr AS og Opera Software International AS (inkludert
datterselskapet Opera Software Korea Ltd og Opera Web Technologies Pvt. Ltd) sammen referert til som «konsernet».  Opera
Software International AS har i 2008 hatt filialer i Tsjekkia, Japan, USA, Kina, Taiwan og Polen.

Erklæring om at finansregnskapet er i overensstemmelse med IFRS
Konsernregnskapet er avlagt i samsvar med Internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS) som er vedtatt av EU, fortolkninger fastsatt av International Accounting Standards Board (IASB),  krav i regnskapsloven  og Verdipapirhandelloven i Norge.

Grunnlag for regnskapsutarbeidelsen
Regnskapet er presentert i norske kroner, avrundet til nærmeste hele tusen. Regnskapet er basert på prinsippet om historisk kost.
Konsernet har finansielle derivater. Derivatene måles til virkelig verdi. Foruten de finansielle derivatene er ingen av konsernets eiendeler
og forpliktelser balanseført til virkelig verdi. Fordringer og gjeld, samt likvider anses å ha en markedsverdi som tilsvarer bokført verdi.
Utarbeidelse av finansregnskap i overensstemmelse med IFRS krever at ledelsen gjør vurderinger og estimater og tar forutsetninger
som påvirker anvendelsen av regnskapsprinsipper og regnskapsførte beløp på eiendeler og forpliktelser, inntekter og kostnader.
Estimater og tilhørende forutsetninger er basert på historisk erfaring og andre faktorer som anses rimelige, forholdene tatt i
betraktning. Disse beregningene danner grunnlaget for vurdering av balanseført verdi for eiendeler og forpliktelser som ikke
kommer klart fram av andre kilder. Faktisk resultat kan avvike fra disse estimatene.
Estimater og de underliggende forutsetninger vurderes løpende. Endringer i regnskapsestimater innregnes i den perioden
endringene oppstår dersom de kun gjelder denne perioden. Dersom endringer også gjelder fremtidige perioder, fordeles effekten
over inneværende og fremtidige perioder.
Vurderinger ledelsen har gjort ved anvendelsen av IFRS standardene, som har betydelig effekt på finansregnskapet og estimater
med betydelig risiko for vesentlige justeringer i det neste regnskapsåret, er redegjort for i note 13.
Regnskapsprinsippene som fremkommer nedenfor, er anvendt konsistent for alle periodene som presenteres i konsernregnskapet.
Regnskapsprinsippene har blitt anvendt konsistent av alle foretak i konsernet.

Prinsipper for konsolideringen
Datterselskaper
Datterselskap er juridiske enheter som kontrolleres av foretaket. Kontroll foreligger når foretaket har bestemmende innflytelse,
direkte eller indirekte, over den finansielle og operasjonelle styringen av foretakene og derigjennom oppnår fordeler fra deres
virksomhet. Ved vurdering av kontroll, tas det hensyn til potensielle stemmeretter som umiddelbart kan utøves eller konverteres.
Finansregnskapene til datterforetakene inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunkt kontrollen oppnås og inntil kontrollen
opphører.
Eliminering av transaksjoner ved konsolidering
Konserninterne saldoer og eventuelle urealiserte gevinster og tap eller inntekter og kostnader knyttet til konserninterne
transaksjoner, elimineres ved utarbeidelsen av konsernregnskapet.

Utenlandsk valuta
Transaksjoner i utenlandsk valuta
Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til valutakursen på transaksjonstidspunktet.
Monetære eiendeler og forpliktelser i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte valutakursen på balansedagen.
Valutakursdifferanser som fremkommer ved omregning, innregnes i resultatregnskapet. Ikke-monetære eiendeler og forpliktelser,
som måles til historisk kost i en utenlandsk valuta, omregnes til valutakursen på transaksjonstidspunktet. Ikke-monetære eiendeler
og forpliktelser med pålydende i utenlandsk valuta, og som innregnes til virkelig verdi, omregnes til norske kroner ved å benytte
valutakursen gjeldende på tidspunktet da den virkelige verdien ble fastsatt.
Regnskaper for utenlandske virksomheter
Eiendeler og forpliktelser for utenlandske virksomheter, inkludert goodwill og virkelig verdi justeringer, som fremkommer
ved konsolideringen, omregnes til norske kroner hvor man benytter valutakursen på balansedagen. Inntekter og kostnader
for utenlandske virksomheter omregnes til norske kroner med tilnærmet valutakurs på tidspunktet for transaksjonene.
Valutakursdifferanse i forbindelse med omregning føres som en bestanddel av egenkapitalen.
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Varige driftsmidler
Egne eiendeler
Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte avskrivninger (se under) og eventuelt tap ved
verdifall (se regnskapsprinsipp vedrørende verdifall).
Når deler av varige driftsmidler har forskjellig utnyttbar levetid, regnskapsføres de som separate driftsmidler.
Leide eiendeler
Leieavtaler hvor konsernet overtar all vesentlige del av risiko og fordel klassifiseres som finansielle leieavtaler. Imidlertid har
konsernet kun operasjonelle leieavtaler pr. 31.12.08.
Påkostning av leide lokaler aktiveres og avskrives over leieperioden.
Utgifter etter anskaffelsen
Pådratte utgifter til utskiftning av deler av driftsmiddel innregnes i balanseført verdi for en enhet av konsernets driftsmidler når
slike utgifter antas å gi foretaket fremtidige økonomiske fordeler relatert til utskiftningene og utgiftene for de utskiftede deler kan
måles pålitelig. Alle andre utgifter innregnes i resultatregnskapet i den perioden de påløper.
Avskrivninger
Avskrivninger beregnes lineært over estimert utnyttbar levetid for en enhet av hvert driftsmiddel og belastes resultatregnskapet.
Estimert økonomisk levetid er som følger:
påkostning leide lokaler

Intil 5 år

kontormaskiner og edb-utstyr

Intil 5 år

inventar

Intil 5 år

Restverdi revurderes årlig dersom den ikke er ubetydelig.

Immaterielle eiendeler
Goodwill
Alle virksomhetssammenslutninger regnskapsføres etter oppkjøpsmetoden. Goodwill representerer beløp som oppstår ved
overtakelse av datterforetak. For overtakelse som har skjedd etter 1. januar 2004, representerer goodwill differansen mellom
anskaffelseskost ved overtakelse og virkelig verdi av de netto identifiserte eiendeler som er overtatt.
Goodwill er knyttet til oppkjøpet av datterselskapet Hern Labs AB. Goodwill oppstod før 1.1.2004 og goodwill er innregnet på
bakgrunn av estimert anskaffelseskost som tilsvarer det beløp som var oppført under tidligere nasjonale regnskapsprinsipper.
Goodwill per 31.12.08 tilsvarer gjenværende goodwill per 1.1.2004.
Goodwill føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket eventuelle akkumulerte tap ved verdifall. Goodwill fordeles på
kontantstrømgenererende enheter og blir ikke lenger avskrevet, men blir testet årlig for verdifall (se regnskapsprinsipp
vedrørende verdifall).			
Negativ goodwill ved overtakelse innregnes direkte i resultatregnskapet.
Forskning og utvikling
Utgifter til forskningsaktiviteter, som utføres med forventning om å oppnå ny vitenskaplig eller teknisk kunnskap og forståelse,
blir innregnet som kostnader i resultatregnskapet i den perioden de påløper.
Konsernet utvikler spesialtilpassede nettlesere til bruk i kundenes produkter der de mottar et vederlag for denne utviklingen.
Vederlaget for denne utviklingen skal dekke de kostnadene konsernet har for å utvikle den aktuelle nettleseren. Som følge av at
kunden dekker disse utviklingskostnadene, er det ikke foretatt noen innregning av disse utgiftene i balansen. De aktivitetene som
ikke vedrører kundespesifikk utvikling er definert som forskning. Det vises også til regnskapsprinsippene for inntektsføring.
Andre immaterielle eiendeler
Andre immaterielle eiendeler, med unntak av utsatt skattefordel (se regnskapsprinsipp vedrørende inntektsskatt), som anskaffes,
føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte avskrivninger (se under) og tap ved verdifall (se regnskapsprinsipp
vedrørende verdifall).			
Etterfølgende utgifter
Senere utgifter vedrørende balanseførte immaterielle eiendeler balanseføres bare når de øker de fremtidige økonomiske fordeler
relatert til denne eiendelen. Alle andre utgifter kostnadsføres i den perioden de påløper.
Avskrivninger
Avskrivninger beregnes og resultatføres lineært over estimert utnyttbar levetid for de immaterielle eiendelene, med mindre slik
levetid er ubestemt. Goodwill, som har ubegrenset økonomisk levetid, blir testet for verdifall på balansedagen.
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Finansielle instrumenter
Finansielle instrumenter som ikke er derivater
Finansielle instrumenter som ikke er derivater består av investeringer i gjelds- og egenkapitalinstrumenter, kundefordringer og
andre fordringer, kontanter og kontantekvivalenter, lån, leverandørgjeld og annen gjeld.
Finansielle instrumenter som ikke er derivater og som ikke regnskapsføres til virkelig verdi over resultatet , måles ved
førstegangsinnregning til virkelig verdi, tillagt alle direkte henførbare transaksjonsutgifter. Etter førstegangsinnregning måles
instrumentene som beskrevet nedenfor.
Finansielle derivater
Konsernet har finansielle derivater for å sikre seg mot valutarisiko. Ved førstegangsinnregning måles derivater til virkelig verdi.
Henførbare transaksjonsutgifter innregnes i resultatet når de påløper. Etter førstegangsinnregning måles derivatene til virkelig
verdi og endringer i verdien regnskapsføres over resultatet.

Kundefordringer og andre fordringer
Kundefordringer og andre fordringer regnskapsføres til anskaffelseskost fratrukket tap ved verdifall (se regnskapsprinsipp
vedrørende verdifall).

Kontanter og kontantekvivalenter
Kontanter og kontantekvivalenter består av kontantbeholdninger, bankinnskudd og pengemarkedsfond. Pengemarkedsfond er
vurdert å være likvider da midlene kan trekkes ut fra pengemarkedsfondet umiddelbart.

Verdifall
Finansielle eiendeler
På balansedagen (rapporteringstidspunktet) vurderes finansielle eiendeler med hensyn til om det er objektive indikasjoner
på verdifall. En finansiell eiendel anses for å være utsatt for verdifall dersom det finnes objektive indikasjoner å at en eller flere
hendelser har hatt en negativ effekt på estimert fremtidig kontantstrøm for eiendelen.
Ikke- finansielle eiendeler
Balanseført verdi av konsernets eiendeler blir gjennomgått på balansedagen for å vurdere om det foreligger indikasjoner på
verdifall. Dersom det foreligger slike indikasjoner, estimeres eiendelens gjenvinnbare beløp (se nedenfor).
Årlig beregnes gjenvinnbart beløp på balansedagen for goodwill, eiendeler som har en ubestemt utnyttbar levetid og
immaterielle eiendeler som ennå ikke er tilgjengelige for bruk.
Tap ved verdifall innregnes når balanseført verdi av en eiendel eller kontantgenererende enhet overstiger gjenvinnbart beløp. Tap
ved verdifall innregnes i resultatregnskapet.
Verdifall beregnet for kontantgenererende enheter fordeles slik at balanseført verdi av eventuell goodwill i kontantgenererende enheter
reduseres først. Deretter fordeles resterende verdifall på de øvrige eiendelene i enheten forholdsmessig ut i fra balanseført verdier.
Nedgang i virkelig verdi på en finansiell eiendel som er tilgjengelige for salg og hvor verdifall tidligere har blitt ført direkte mot
egenkapitalen samt at det foreligger objektive bevis for at eiendelen har vært gjenstand for verdifall, innregnes det akkumulerte
tap som har vært ført direkte mot egenkapitalen i resultatregnskapet selv om den finansielle eiendelen ikke har blitt realisert. Det
akkumulerte tapet som innregnes i resultatregnskapet utgjør differansen mellom anskaffelseskost ved overtakelse og dagens
virkelige verdi, redusert for eventuelle verdifall på den finansielle eiendelen som tidligere har vært innregnet i resultatregnskapet.
Beregning av gjenvinnbart beløp
Gjenvinnbart beløp for eiendeler er det høyeste av netto salgspris og bruksverdi. Bruksverdi beregnes ved å diskontere forventede
fremtidige kontantstrømmer til nåverdi ved å benytte diskonteringsrente før skatt som reflekterer markedets prissetting av
tidsverdien av penger og den risiko som er knyttet til den spesifikke eiendelen. For eiendeler som ikke hovedsaklig generer
uavhengige kontantstrømmer, fastsettes gjenvinnbart beløp for den kontantgenererende enhet som eiendelen tilhører.
Reversering av verdifall
Tap ved verdifall av goodwill reverseres ikke.
For andre eiendeler reverseres tap ved verdifall dersom det er en endring i estimater benyttet for å beregne gjenvinnbart beløp. Et
tap ved verdifall reverseres bare i den grad eiendelens balanseførte verdi ikke overstiger den balanseførte verdien som ville vært
fastsatt, netto etter avskrivninger dersom ingen tap ved verdifall hadde vært innregnet.
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Fastsettelse av virkelig verdi
Virkelig verdi av valutaterminkontrakter er basert på noterte markedskurser dersom tilgjengelige. Dersom markedskurs ikke er
tilgjengelig, fastsettes virkelig verdi ved å diskontere forskjellen mellom kontraktmessig terminpris og nåværende terminpris for
gjenværende løpetid for kontrakten, med risikofri rente (basert på statsobligasjoner).

Utbytte
Utbytter føres som forpliktelse i den perioden de blir vedtatt.

Kjøp av egne aksjer
Ved tilbakekjøp av egne aksjer føres kjøpesummen inklusive direkte henførbare kostnader som en reduksjon i egenkapitalen.

Innskuddsbaserte pensjonsordninger
En innskuddsbasert pensjonsordning er en ordning hvor det betales faste innskudd til et fond eller en pensjonskasse, og hvor
selskapet ikke har noen juridisk eller underforstått plikt til å betale ytterligere innskudd. Pliktige innskudd innregnes som
personalkostnader i resultatet når de påløper. Forskuddsbetalinger innregnes som eiendel i den grad innbetalte midler kan
tilbakebetales eller fremtidig betalinger til ordningen reduseres.

Sluttvederlag
Sluttvederlag innregnes som kostnad når konsernet er forpliktet til, og ikke har noen realistisk mulighet til å trekke seg ut av, en
formell, detaljert plan om avslutning av arbeidsforholdet før ordinær pensjonsalder eller tilbud om avgang. Sluttvederlag knyttet
til tilbud om avgang innregnes som kostnad dersom det er sannsynlig at tilbudet vil bli akseptert, og antall aksepter kan estimeres
på en pålitelig måte.

Ytelser til ansatte/Aksjebaserte betalingstransaksjoner
Aksjeopsjonsprogrammet gir konsernets ansatte mulighet til å anskaffe aksjer i foretaket. Virkelig verdi av tildelte opsjoner
innregnes som en lønnskostnad med en tilsvarende økning i egenkapitalen. Virkelig verdi måles på tildelingstidspunktet og
fordeles over periodene frem til de ansatte har opparbeidet en ubetinget rett til å benytte opsjonene. Virkelig verdi av tildelte
opsjoner måles ved å benytte en Black & Scholes modell som tar hensyn til løpetid og vilkårene for tildelingen av opsjonene.
Beløpet som innregnes som en kostnad justeres for å reflektere faktisk antall aksjeopsjoner som innvinnes bortsett fra i de
tilfeller hvor bortfall kun skyldes at aksjekurser ikke når grensene for innvinning. For opsjoner tildelt før mars 2007 har selskapet
en opsjonsordning for de ansatte som går over fire år. De første 25% av opsjonene kan utøves etter ett år, de neste 25% etter
to år, de neste 25% etter tre år og de siste 25% etter fire år. Opsjonene kostnadsføres etter prinsippet om «graded vesting».
Arbeidsgiveravgift på opsjonene beregnes basert på egenverdimetoden. Dette innebærer at kostnadsført arbeidsgiveravgift
beregnes med basis i forskjellen mellom markedskurs og innløsningskurs på balansetidspunktet og periodiseres over opsjonenes
opptjeningstid. For opsjoner som er tildelt etter mars 2007 og i 2008 så opptjenes 20% etter ett år, ytterligere 20% etter to år,
25% etter tre år og de siste 35% etter fire år. Opsjonene som er tildelt i 2007 og i 2008  kostnadsføres etter prinsippet om «graded
vesting» Etter dette opsjonsprogrammet skal de ansatte dekke arbeidsgiveravgiften. For opsjoner som er tildelt i2007 og i 2008 så
betaler Opera arbeidsgiveravgiften, men får denne refundert av de ansatte. De ansatte kan utøve opsjonene inntil ett år etter at
de har opptjent. Denne forutsetningen er hensyntatt i kalkulasjonen av verdien av opsjonene.

Avsetning
En avsetning innregnes i balansen når konsernet har en eksisterende rettslig forpliktelse eller underforstått plikt, som følge av
en tidligere hendelse og det er sannsynlig at det vil kreves en strøm av økonomiske fordeler fra foretaket for å innfri forpliktelsen.
Dersom effekten er betydelig, beregnes avsetningen ved å neddiskontere forventede fremtidige kontantstrømmer med en
diskonteringsrente før skatt som reflekterer markedets prissetting av tidsverdien av penger og, hvis relevant, risikoer spesifikt
knyttet til forpliktelsen.

Garantier
En avsetning for garanti innregnes når de underliggende produkter eller tjenester selges. Avsetningen er basert på historisk
informasjon om garantier og en vekting av alle mulige utfall mot deres sannsynlighet for å inntreffe.

Tapsbringende kontrakter
Avsetning for tapsbringende kontrakter innregnes når konsernets forventede inntekter fra en kontrakt er lavere enn uunngåelige
kostnader som påløper for å innfri forpliktelsene etter kontrakten.
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Leverandørgjeld og andre kortsiktige forpliktelser
Leverandørgjeld og andre betalingsforpliktelser regnskapsføres til kost.

Inntektsføring
Selskapet har følgende primære inntektstyper
•

Lisens/royalty inntekter

•

Utviklingsinntekter eller ikke gjentagende utviklingsarbeid, hvor selskapet tilpasser nettleseren for sine kunder eller porterer
nettleseren over til et operativsystem.

•

Vedlikehold og support inntekter

•

Inntekter fra søk

•

Reklameinntekter/partner inntekter

For kundekontrakter hvor utvikling og tilpasning er ferdig eller der utviklingsarbeid ikke er nødvendig, så inntektsfører Opera
inntektene i den samme perioden som kunden sender ut det ferdige produktet med Opera nettleser installert. I tilfeller hvor
Opera ikke er forhåndsinstallert, så inntektsfører Opera inntektene når kunden eller kundens kunde laster ned Opera nettleseren
til deres Internett produkt. Opera inngår også kundeavtaler for sitt Opera Mini produkt der tilpasning/utvikling forekommer og
hvor lisens/royalty inntekter genereres kvartalsvis eller månedlig basert på hvor mange aktive brukere nettleseren har i det gitte
kvartal (hvor en aktiv bruker er definert som en som bruker Mini nettleseren minst en gang i perioden for å få tilgang til Internett).
For disse avtalene, så drifter selskapet Opera Mini løsningen og inntektsfører for antall aktive brukere basert på informasjon fra
selskapets egne servere.
Utviklingsinntekter strekker seg gjerne over flere regnskapsperioder. Som et resultat av dette så vil inntektsføringen i hver periode
baseres på grad av ferdigstillelse av prosjektet. Den prosentvise ferdigstillelsen blir regnet ut ved å summere opp antall leverte
timer i en periode delt på det totalt estimerte antall timer som behøves for å oppfylle de kontraktuelle betingelsene. Det totale
antall estimerte timer som behøves for å ferdigstille et prosjekt blir kontinuerlig overvåket av selskapet. Den delen av inntekten
som ikke er fakturert er bokført som opptjent ikke fakturert inntekt. Beregning av den prosentvise ferdigstillelsen gjøres ved at
man benytter kontrakts valutaen og konverteres til norske kroner ved at man benytter den gjennomsnittlige valutakursen for
gjeldende måned.
I noen avtaler betaler kunden på forhånd for et minimum antall kopier av den tilpassede nettleseren. Opera mottar da en lisens-/
royaltyinntekt uavhengig av om kunden faktisk benytter seg av dette minimumsantallet eller ikke. Der hvor det er en betydelig
tilpasning av nettleseren eller betydelig utviklingsarbeid er nødvendig for å portere nettleseren til operativsystemet, så vil
inntektene knyttet til minimumsantall kopier inntektsføres lik den prosentvise ferdigstillelsen som følger utviklingsarbeidet. Hvis
de forhåndsbetalte minimumsinntektene knyttet til en nettleser krever liten eller ingen tilpasning eller hvis ingen portering er
nødvendig, så skjer inntektsføringen i det masterkopien er overlevert til kunden.
Vedlikeholds- og supportinntekter blir inntektsført lineært i den periode vedlikeholds- og supportavtalen er gjeldende.
Inntekter fra søk blir generert fra avtaler som Opera har med sine søkepartnere. Inntekter fra søk blir generert når en Opera
bruker gjennomfører et søk gjennom den «innebygde» søkefeltet som finnes på Opera nettleseren – øverst i høyre hjørne på PC
nettleseren. Opera får også inntekter fra søk fra Opera Mini nettleseren.
Reklameinntekter relaterer seg til Opera nettleseren som kan lastes ned gratis fra Internett. Inntektene fra reklame genereres ved
«gjennomklikking» hvor inntektene deles med reklamepartneren basert på ”visning” hvor reklamen er synlig på nettleseren og på
en «cost per action» hvor et kjøp er resultatet av reklamen. Fakturering av reklame skjer i hovedsak månedlig og inntektsføres i den
perioden hvor inntektene er opptjent.
Noen avtaler innebærer at Opera mottar et vederlag som dekker både utvikling, lisenser, vedlikehold og andre tjenester. Det totale
vederlaget blir allokert til de ulike elementene. Inntektsføringen av de allokerte honorarene skjer da i henhold til de prinsippene
som er beskrevet over.

Varekjøp
Kjøp av lisenser som videreselges er bokført som varekostnad.

Andre driftsinntekter (-kostnader)
Vesentlige inntekter og kostnader som ikke har sammenheng med den ordinære virksomheten, klassifiseres som andre
driftsinntekter (–kostnader).
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Kostnader
Leiebetaling under operasjonell leieavtale
Leiebetalinger under operasjonelle leieavtaler innregnes i resultatregnskapet lineært over leieperioden. Leieintensiver mottatt
bokføres i resultatregnskapet som en integrert del av den totale leiekostnaden.
Finansposter
Andre finansinntekter og –kostnader omfatter kursgevinster og -tap som innregnes i resultatet.
Renteinntekter innregnes i resultatet basert på effektiv rente-metode etter hvert som de opptjenes.
Utbytteinntekter innregnes i resultatet på det tidspunktet rett til å motta betaling er etablert.

Inntektsskatt
Inntektsskatt på periodens resultat består av betalbar skatt og utsatt skatt. Inntektsskatt innregnes i resultatet med unntak
av skatt på poster som er innregnet direkte mot egenkapitalen. Skatteeffekten av sistnevnte poster innregnes direkte mot
egenkapitalen.
Betalbar skatt utgjør forventet betalbar skatt på årets skattpliktige resultat til gjeldende skattesatser på balansedagen, og
eventuelle korrigeringer av betalbar skatt for tidligere år.
Utsatt skatt avsettes basert på balanseorientert gjeldsmetode ved å ta hensyn til midlertidige forskjeller mellom balanseført verdi
av eiendeler og forpliktelser i den finansielle rapporteringen og skattemessige verdier. Det tas ikke hensyn til følgende midlertidige
forskjeller: goodwill som ikke er skattemessig fradragsberettiget, opprinnelig innregning av eiendeler eller forpliktelser som ikke påvirker
verken regnskapsmessig eller skattemessig resultat, samt forskjeller relatert til investeringer i datterforetak som ikke antas å reversere
i overskuelig fremtid. Avsetningen for utsatt skatt er basert på forventninger om realisasjon av eller oppgjør for balanseførte verdier av
eiendeler og forpliktelser, og er beregnet med skattesatser gjeldende på balansedagen.
Eiendeler ved utsatt skatt innregnes kun i den grad det er sannsynlig at eiendelen kan utnyttes gjennom fremtidige skattemessige resultater.
Eiendeler ved utsatt skatt reduseres i den grad det ikke lenger er sannsynlig at skattefordelen vil bli realisert.
Ytterligere periodeskatt som oppstår som følge av utdeling av utbytte, innregnes på samme tidspunkt som forpliktelsen til å betale utbyttet.
Skatt betalt i utlandet av morselskapet føres som et fradrag i norsk skatt dersom det er betalbar skatt i Norge som denne skatten kan
trekkes fra som et kreditfradrag. Dersom det ikke er betalbar skatt i Norge vil skatt betalt i utlandet fremføres til fradrag i senere år.

Finansiell risikostyring
Konsernet er eksponert for følgende risikoer fra bruk av finansielle instrumenter:
•

kredittrisiko

•

likviditetsrisiko

•

markedsrisiko.

I noten presenteres informasjon om eksponering for hver av de ovennevnte risikoene, mål, prinsipper og prosesser for måling
og håndtering av risiko, og konsernets kapitalforvaltning. Ytterligere kvantitative opplysninger er inkludert andre steder i
konsernregnskapet.
Styret har overordnet ansvar for etablering av og tilsyn med konsernets rammeverk for risikostyring.
Det er etablert prinsipper for risikostyring for å identifisere og analysere den risiko konsernet er eksponert for, fastsette rammer
for risiko og tilhørende kontroller, samt overvåke risiko og overholdelse av rammer. Prinsipper og systemer for risikostyring
gjennomgås jevnlig for å gjenspeile endring i aktiviteter og markedsbetingelser.
Kredittrisiko
Kredittrisiko er risiko for finansielle tap om en kunde eller motpart til et finansielt instrument ikke klarer å oppfylle sine
kontraktsmessige forpliktelser. Kredittrisiko oppstår hovedsaklig som følge av konsernets fordringer på kunder.
Konsernets eksponering for kredittrisiko påvirkes hovedsakelig av individuelle forhold knyttet til hver enkelt kunde. Opera
sine kunder er i hovedsak store globale selskaper. Kunderelatert kredittrisiko anses derfor som begrenset. Kredittvurderinger
gjennomføres for alle nye kunder, og overvåking av kunder grupperes etter regioner der det er egne kundeansvarlige som følger
opp de enkelte kundene. Ledelsen har fastsatt retningslinjer for kredittgivning, og eksponeringen for kredittrisiko følges opp
løpende.
Det avsettes for tap som har inntrådt på kundefordringer og andre fordringer. Det gjøres to typer avsetninger.
Hovedkomponenten relateres til individuelt vesentlige forhold med spesifikke avsetninger. Den andre avsetningen er en generell
avsetning som gjøres på bakgrunn av betalingshistorikk for tilsvarende finansielle eiendeler.
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Likviditetsrisiko
Likviditetsrisiko er risiko for at konsernet ikke vil kunne oppfylle finansielle forpliktelser etter hvert som de forfaller.
Likviditetsstyringen skal, så langt det er mulig, sikre at tilgjengelig likviditet er tilstrekkelig til å innfri forpliktelsene ved forfall, uten
at det medfører uakseptable tap eller risiko for å skade konsernets omdømme.
Selskapet har eksponering for finansiell risiko, ettersom konsernet anvender terminhandel med valuta for å sikre valutarisiko, men
har ingen finansieringskrav og ingen rentebærende gjeld. Selskapet vurderer likviditetsrisikoen til å være lav på bakgrunn av sin
betydelig likviditetsbeholdning.
Styret har pålagt administrasjonen å plassere overskuddslikviditet på en sikker måte med minimum likviditets- og kredittrisiko.
Investeringer gjøres utelukkende i fond drevet av institusjoner gradert av S&P eller Moody’s, og som har en minimumsgradering
på henholdsvis BBB eller Baa2.
Markedsrisiko
Markedsrisiko er risiko for at endring i markedspriser, for eksempel valutakurser, renter og aksjekurser, påvirker inntekter eller
verdi på finansielle instrumenter. Styring av markedsrisiko har til hensikt å kontrollere at risikoeksponeringen ligger innenfor de
rammer som er satt, samtidig som risikojustert avkastning optimaliseres.
Risikoen for konsernet er primært knyttet til valutarisiko siden selskapet er eksponert for valuta risiko knyttet til kjøp og salg som
gjøres av selskapets datterselskaper.
Konsernet anvender  fra tid til annen terminhandel med valuta for å sikre valutarisikoen. Konsernet har i 2008 inngått
terminkontrakter i USD og EURO.
Kapitalforvaltning				
Konsernet har som mål å opprettholde en sterk kapitalbase, for å bevare investorers, kreditorers og markedets tillit, og for å utvikle
forretningsvirksomheten.
Det er et mål at konsernets ansatte skal eie aksjer i selskapet og det er derfor utdelt opsjoner til ansatte.
Etter mandat fra Generalforsamlingen handler styret fra tid til annen i egne aksjer. Aksjene er i hovedsak beregnet brukt i
forbindelse med aksjeopsjonsprogrammet.

Resultat per aksje
Basisresultat per aksje og utvannet resultat per aksje presenteres for ordinære aksjer. Basisresultat per aksje beregnes ved å dele
periodens resultat som henføres til eiere av de ordinære aksjene med et veid gjennomsnittlig antall ordinære utestående aksjer i
perioden. Utvannet resultat per aksje beregnes ved å justere resultat og det veide gjennomsnittlige antall ordinære utestående
aksjer for potensielle utvanningseffekter. Utvanningseffekter skyldes aksjeopsjoner til ansatte.		

Segmentrapportering
Et segment utgjør en identifiserbar del av konsernet som enten leverer produkter eller tjenester (virksomhetssegment), eller
leverer produkter eller tjenester innenfor et særskilt økonomisk miljø (geografisk segment), og som har en risiko og avkastning
som er forskjellig fra andre segmenter.

Regnskapsstandarder og fortolkninger utgitt, men ikke tatt i bruk
Flere nye standarder, endringer i standarder og fortolkninger som ikke er trådt i kraft på balansedagen, er ikke tatt i bruk ved
utarbeidelse av konsernregnskapet:
IFRS 8: Driftssegmenter er obligatorisk for regnskapsår som begynner 1. januar 2009 eller senere. Denne standarden erstatter
IAS 14 og krever segmentopplysninger basert på komponentene i et foretak som ledelsen overvåker når det skal tas
operasjonelle avgjørelser, istedenfor opplysninger om forretningsrelaterte og geografiske segmenter.
Opera har vurdert at det ikke foreligger virksomhetsområder eller geografiske segmenter i hht. International Accounting
Standard 14 Segment Reporting sin definisjon av segmenter som kvalifiserer for segmentinformasjon. Konsernet har ikke
segmenter fordi virksomheten ikke leverer individuelle produkter eller tjenester, eller grupper av slike, som har en risiko og
avkastning forskjellig fra andre virksomhetsområder. Konsernet har ett produkt, «nettleseren», som er den samme uansett
hvilket produkt den inngår som en del av.
Videre har konsernet ikke geografiske segmenter i hht. IAS nr. 14. Konsernet har ikke en identifiserbar del av virksomheten
som leverer produkter eller tjenester innenfor et avgrenset geografisk område, og som er gjenstand for risiko og avkastning
som er forskjellig fra deler av virksomheten som opererer i andre geografiske områder. Den nye standarden kan resultere i
presentasjon av tilleggsinformasjon av segmentinformasjon.
Endringer i standarden IAS 1: Fremlegging av fnansregnskap begynner 1. januar 2009 eller senere. Endringene krever at

29

30

Opera Software ASA | Årsrapport 2008

selskapene skal legge frem både en oppstilling over endring i egenkapital og enten en oppstilling over omfattende
inntekter eller et resultatregnskap fulgt av en oppstilling over andre omfattende inntekter som finansregnskap. Denne
standarden vil resultere i fremlegging av annen fnansinformasjon.
Endringer i standarden IAS 23: Lånekostnader fjerner muligheten for å utgiftsføre lånekostnader og krever at et foretak
kapitaliserer lånekostnader som er direkte relatert til oppkjøp, byggevirksomhet eller produksjon av kvalifiserende
eiendeler. Den reviderte standarden gjelder for regnskapsår som begynner 1. januar 2009 eller senere. Siden konsernet
ikke har opparbeidet lånekostnader relatert til kvalifiserende eiendeler, vil ikke den reviderte standarden påvirke
konsernregnskapet.
Endringer i standarden IFRS 2: Aksjebasert betaling - utøvelsesbetingelser og kanselleringer -endrer definisjonen av
utøvelsesbetingelser i IFRS 2 ved å presisere at utøvelsessbetingelser er begrenset til tjeneste- og ytelsesbetingelser. Andre
betingelser enn tjeneste- eller ytelsesbetingelser blir ikke ansett som utøvelsesbetingelser. Endringen har tilbakevirkende
kraft til regnskapsår som begynner 1. januar 2009 eller senere. Endringen har ikke innvirkning på konsernregnskapet.
Endringer i standarden IAS 32: Finansielle instrumenter: fremlegging og standarden IAS 1: Fremlegging av årsregnskap viser
unntak fra kravet om å klassifisere finansielle instrumenter som gjeld der et foretak har en absolutt plikt til å levere
kontanter. Unntakene gjelder et utstedt finansielt instrument eller et instrument eller deler av instrument som pålegger
foretaket en plikt til å levere en annen part en forholdsmessig del av netto eiendeler i foretaket bare ved avvikling.
Endringene gjelder for regnskapsår som begynner 1. januar 2009 eller senere og har ikke innvirkning på konsernregnskapet.
Den reviderte standarden IFRS 3: Forretningskombinasjoner og den endrede standarden IAS 27: Konsernregnskap og separat
finansregnskap inneholder endringer som gjelder oppkjøp av en kontrollerende interesse, men bare en majoritetsandel,
forklaring på endringer i eierandeler, og forklaring på betalt kurs. De nye standardene gjelder for regnskapsår som
begynner 1. juli 2009 eller senere.  Hvordan dette vil ha innvirkning på konsernregnskapet, avhenger av fremtidig aktivitet i
forretningskombinasjonen.
Endringer i standarden IFRS 1: Førstegangsanvendelse av IFRS og IAS 27: Konsernregnskap og separat finansregnskap tillater
at førstegangsbrukere kan benytte en estimert kostnad på enten virkelig verdi eller bokført verdi i henhold til tidligere
regnskapspraksis for å måle initialkostnadene ved investeringer i datterselskaper, felles kontrollerte foretak og assosierte
selskaper i de separate finansregnskapene. I tillegg har IASB endret IAS 27 ved å fjerne definisjonen av kostnadsmetode
og erstatte den med et krav om å fremlegge aksjeutbytte som inntekter i de separate finansregnskapene til investoren.
Endringene har ikke innvirkning på konsernregnskapet.
FRIC 13: Kundelojalitet programmer angir hvordan bedrifter som har, eller på annen måte deltar i lojalitet programmer for
sine kunder, skal regnskapsføre disse. Det omfatter ordninger hvor kunden kan oppnå fordeler i form av for eksempel
gratis eller rabatterte produkter eller tjenester. IFRIC 13 trer i kraft fra regnskapsåret 2009, men forventes ikke å ha effekt på
konsernregnskapet.
IFRIC 15: Avtaler for oppføring av fast eiendom gjelder forklaring på inntektene som oppstår som følge av avtaler for
oppføring av fast eiendom. IFRIC 15 gjelder for regnskapsår som begynner 1. januar 2009 eller senere med adgang til
tidligere anvendelse. IFRIC 15 har ikke innvirkning på konsernregnskapet.
IFRIC16: Sikring av nettoinvesteringer i en utenlandsk virksomhet gjelder alle foretak som bruker sikring av nettoinvesteringer
for investeringer i utenlandske virksomheter. Fortolkningen presiserer at sikring av nettoinvesteringen bare kan benyttes
når nettoeiendelene i den utenlandske virksomheten er tatt med i foretakets fnansregnskap. IFRIC 16 må brukes for
regnskapsår som begynner 1. oktober 2008 eller senere med adgang til tidligere anvendelse. Siden konsernet ikke bruker
sikring av nettoinvesteringer, får ikke fortolkningen innvirkning på konsernregnskapet.
Revidert IAS 39: Finansielt instrument: Bokføring og Måling – «Eligible Hedged Items» presiserer at en en ny guideline
vedrørende måling har blitt utarbeidet for å klargjøre at et beløp, utenom virkelig verdi eller kontantstrømeffekter, i
et finansielt instrument kan bli utpekt i et kurssikringsforhold. Endringen gjelder for regnskapsår som begynner 1.
juli 2009 eller senere. Siden konsernet ikke benytter seg av kurssikring vil endringene ikke ha noen  innvirkning på
konsernregnskapet.
IFRIC 17: Distribusjon av ikke kontantrelaterte eiendeler til eiere klargjør at utbytteutbetalinger skal bli bokført først når
utbytte er godkjent av den rette instans. Selskapet må måle utbytte til virkelig verdi tilsvarende nettoverdien av eiendeler
som utdeles og selskapet må bokføre netto verdien mellom utdelt utbytte og bokført verdi av utdelte eiendeler i
resultatregnskapet. Videre sier fortolkningen at at man må gi tilleggsinformasjon i notene hvis eiendelene som skal utdeles
tilfredsstiller definisjonen på avviklet virksomhet. Fortolkningen har ikke innvirkning på konsernregnskapet.
Revidert IAS 39 og IFRS 7: Reklassifisering av finansielle instrumenter , ikrafttredelsesdato og overgang – Endringen til IAS 39
introduserer muligheten for reklassifisering av noen finansielle instrumenter. Disse endringene har ikke innvirkning på
konsernregnskapet
Årlig forbedringsprosjekt: I mai 2008 ferdigstilte IASB sitt første årlige forbedringsprosjekt vedrørende presentasjon,
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bokføring og måling, samt endringer vedrørende terminologi samt tekstendringer med minimal effekt for bokføringen.
Endringene vedrører flere standarder, og de fleste av endringene har virkning fra 1. januar 2009 eller senere. Opera vil
analysere omfanget av disse endringene som vil få effekt for 2009 regnskapet.
Revidering av IFRS 1 Førstegangsanvendelse av IFRS: Standarden er ikke relevant for Opera.

Note 2 - Salgsinntekter
Opera har vurdert at det ikke foreligger virksomhetsområder eller geografiske segmenter i hht. International Accounting Standard
14 Segment Reporting sin definisjon av segmenter som kvalifiserer for segmentinformasjon. Konsernet har ikke segmenter fordi
virksomheten ikke leverer individuelle produkter eller tjenester, eller grupper av slike, som har en risiko og avkastning forskjellig
fra andre virksomhetsområder. Konsernet har ett produkt, «nettleseren», som er den samme uansett hvilket produkt den inngår
som en del av.				

[ Tall i tusen kroner ]		
2008

2007

380 807

248 409

Salgsinntekter
Internet Devices
Desktop

116 299

67 057

Sum salgsinntekt

497 106

315 466

2008

2007

Europe

155 878

107 896

USA/ Canada

137 195

89 244

Asia

204 033

118 326

Sum salgsinntekt

497 106

315 466

[ Tall i tusen kroner ]		
Inntekt geografisk fordelt

Internet Devices viser salgsinntekter fra både mobiltelefoner og andre Internett tilknyttede produkter som spillkonsoller, IP TV
set-top bokser, og portable medisapillere. Internet Devices inkluderer også Opera Mini salgsinntekter fra mobiloperatører som
T-Mobile International samt inntekter generert fra Opera merket Opera Mini.		
Desktop viser salgsinntekter fra Operas nettleser for PC, samt inntekter knyttet til reklame og søk.
Den geografiske inntektsfordelingen ovenfor, reflekterer salg hvor Opera Software ASA sine kunder og partnere er lokalisert.
Kundenes produkter distribueres globalt og oppstillingen gir derfor ikke noe bilde på hvor produktene anvendes av sluttbrukerne.
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Note 3 - Lønnskostnader / Antall ansatte / Godtgjørelser mm
[ Tall i tusen kroner ]		
2008

2007

220 470

165 703

Arbeidsgiveravgift

33 883

24 581

Pensjonskostnader

11 632

7 953

8 814

9 056

Lønninger

Aksjebasert betaling inkludert arbeidsgiveravgift
Andre ytelser
Konsulenthonorar for eksterne utviklere
Lønnskostnader
Gjennomsnittlig antall ansatte

6 913

9 711

23 595

5 543

305 307

222 547

541

408

Konsernet  etterlever reglene knyttet til obligatorisk tjenestepensjon (OTP).

			

Ytelser til daglig leder og styreformann

Det foreligger ikke avtale om sluttvederlag til daglig leder eller styreformann ved opphør av ansettelsesforholdet eller styreverv.
Konsernet har ikke gitt lån eller stilt sikkerhet overfor daglig leder, styreformann eller nærstående av disse.
Det er etablert en bonusordning for konsernets ledergruppe. For den enkelte leder er det satt en maksimal bonus som kan
oppnås. Størrelsen av bonusen er avhengig av selskapets måloppnåelse i forhold til på forhånd gitte kriterier.
Det er kostnadsført og avsatt bonus for de ledende ansatte i regnskapet for 2008. Bonus utbetales i 2009.

Revisor

Kostnadsført honorar til uavhengige revisorer utgjør TNOK 1 691 for 2008. Honorarer fordeler seg som følger:
Lovpålagt revisjon

873

Andre attestasjonstjenester

15

Skatterådgivning

61

Andre tjenester

742

Sum

1 691

Andre tjenester inkluderer tjenester fra KPMG Law.

Opsjonsplan for ansatte
Konsernet har etablert et opsjonsprogram for utvalgte ansatte

Opsjoner vedtatt før 14. mars 2007

			
			

Opsjonene ble tildelt av styret til en utøvelsespris lik markedsprisen på tildelingsdagen. Opsjonene innvinnes med 25% hvert år
over 4 år og hver enkelt andel kan bare utøves på en bestemt dato hvert år. Dersom opsjonene ikke benyttes på den gitte datoen
mister den ansatte hans/hennes rett til opsjonen.

Opsjoner tildelt fra og med 14. mars 2007

 				

Den 14. mars 2007 godkjente styret i Opera Software ASA et nytt opsjonsprogram for selskapet. Opsjonene er tildelt av styret til
en utøvelsespris lik markedsprisen på tildelingsdagen. Opsjonene innvinnes med 20% i år 1 etter tildeling, 20% i år 2, 25% i år 3
og 35 % i år 4. Opsjonsinnehaveren har en utøvelsesperiode på 1 år etter tildeing, og opsjonsinnehaveren mister hans/hennes rett
til å utøve retten til opsjonen dersom denne ikke benyttes i løpet av denne perioden.
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14. mars 2007 godkjente styret en engangs opsjon tildeling med umiddelbar effekt, i tillegg til ytterligere opsjoner i 2007. Videre
godkjente styret å tildele ytterligere 2 til 3 millioner opsjoner årlig i perioden 2008-2011 på betingelse av at styret mottar fullmakt
fra generalforsamlingen til å øke aksjekapitalen til selskapet. 29.september 2008 ble det på ekstraordinært generalforsamling
besluttet å gi styret fullmakt til å øke aksjekapitalen. Vennligst se note 9 for ytterligere informasjon om dette.
20. juni 2008 besluttet generalforsamlingen å gi fullmakt til styret om tilbakekjøp av inntil ti (10) prosent av aksjekapitalen (NOK
239 149,56). Vennligst se note 9 for ytterligere informasjon.
Opsjonsinnehaveren er ansvarlig for å betale all arbeidsgiveravgift som et resultat av utøvelsen av opsjonene.
Opsjonene kan ikke overføres til andre personer. Den ansatte mister sin rett til opsjonene dersom ansettelseskontrakten
termineres av en av partene, uansett begrunnelse. Den ansatte har rett til å beholde aksjer som er kjøpt gjennom opsjonsavtale
for den perioden vedkommende har vært ansatt.
Antall opsjoner og utøvelseskursen skal justeres dersom aksjen splittes eller spleises.
Antall og veiet gjennomsnittlig utøvelsespris av aksjeopsjonene er som følger:

[ I antall tusen opsjoner ]
Veid

Veid
gjennomsnittlig

Antall

gjennomsnittlig

Antall

utøvelsespris 2008

opsjoner 2008

utøvelsespris 2007

opsjoner 2007

Utestående pr. 1. januar

12,67

7 633

12,41

4 257

Terminert (ansatt sluttet)

12,47

515

18,6

1 255

0

0

0

0

Forfalt gjennom perioden
Utøvd gjennom perioden

11,94

950

5,72

2 114

Tildelt gjennom perioden

19,58

2 011

12,72

6 745

Utestående pr. 31. desember
Opsjoner som kan utøves pr. 31. desember

8 179

7 633

741

0

			
Estimatet på virkelig verdi av mottatte tjenester er målt basert på en Black & Scholes model.
Forventet volatilitet er basert på historisk volatilitet (kalkulert basert på veiet gjennomsnittlig gjenværende levetid for opsjonen),
justert for forventede endringer i fremtidig volatilitet på bakgrunn av offentlig tilgjengelig informasjon.
Opsjoner er tildelt med tjeneste- og ytelsesbetingelser. Disse opptjeningsbetingelserne blir ikke hensyntatt ved beregning av
virkelig verdi på tildelingstidspunktet. Det er ingen markedsbetingelser knyttet til tildelte opsjoner. Ved beregning av opsjonskostnaden i hht. IFRS2, er det i 2008 og 2007 benyttet en forventet  årlig avgang av ansatte på 15%. I forbindelse med at de kan
utøve opsjonene innen ett år etter at de er opptjent er det lagt til grunn at de ansatte utøver opsjonene i gjennomsnitt et halvt år
etter at de er opptjent.

[ I antall tusen opsjoner ]		
Virkelig verdi på aksjeopsjoner:
Virkelig verdi på tidspunkt for måling (gjennomsnitt pr. opsjon)
Forventet volatilitet (brukt veiet gjennomsnitt)
Forventet løpetid (redusert med forventninger om tidlig innløsing)
Forventet utbytte
Risiko fri rente (basert på nasjonale statsobligasjoner)

2008

2007

5,42

3,95

45

45,44

3,23

3,24

0

0

4,03

4,46

2008

2007

8 814

9 056

8 814

9 056

Totale kostnader bokført som lønnskostnader:

Kostnadsført i hht IFRS 2 inkl. arbeidsgiveravgift
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Tabellen under viser antall opsjoner utstedt til ansatte fordelt på innløsningskurser og datoer.		
Totalt utestående opsjoner

Innløsningskurs
0.00 - 12.00

Opptjente oppsjoner

Utestående
opsjoner pr.
31.12.2008

Veiet gjennomsnittlig gjennværende levetid

Veiet
gjennomsnittlig
innløsningskurs

Opptjente
rettigheter
31.12.2008

Veiet
gjennomsnittlig
utøvelseskurs

230 000

0,42

10,00

32 500

10,00

12.00 - 13.00

4 299 588

2,14

12,41

420 876

12,41

13.00 - 13.50

941 344

2,68

13,18

181 840

13,18

13.50 - 15.50

831 300

2,51

14,52

81 000

14,78

16.00 - 16.90

20 000

3,67

16,70

-

-

16.90 - 17.00

938 332

3,67

17,00

-

-

21.50 - 23.00

120 000

3,42

22,80

-

-

23.00 - 23.50

100 000

3,17

23,30

-

-

23.50 - 24.00

75 000

1,46

24,00

25 000

24,00

24.00 - 24.50

623 000

3,17

24,20

-

-

8 178 564

2,47

14,47

741 216

13,14

Total

Pris = innløsningskurs
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Ytelser til ledende ansatte					
Opera Software ASA har en ledergruppe som består av ledende ansatte som er ansatt i morselskapet. 				
		

Godtgjørelse til ledende ansatte i 2008			
Styrehonorar

Samlet

Annen

Periodisert

Fordel av

godt-

pensjons-

utøvde

godt-

opsjoner

gjørelse

Lønn

Bonus

gjørelse

kostnad

1 214 828

965 529

5 400

51 288

2 237 045

1 177 314

919 248

6 000

51 288

2 153 850

1 112 964

800 000

6 000

51 288

1 970 252

Christen Krogh, Chief Development Officer *)

844 163

356 471

Håkon Wium Lie, Chief Technology Officer

500 720

4 000

31 836

Rikard Gillemyr, EVP Engineering

801 369

6 490

51 288

Tove Selnes, EVP Human Resources

954 553

7 800

51 288

Ledende ansatte
Jon S von Tetzchner, Chief Executive Officer
Erik C. Harrell,
Chief Operating Officer/ Chief Financial Officer
Rolf Assev, Chief Strategy Officer

18 074

51 288

1 071 248

2 323 170

159 887

1 019 034

536 556
1 031 715

Styret

602 362

William J Raduchel, styreformann

602 362

Kari Stautland, styremedlem

150 000

Lars Boilesen, styremedlem

150 000

150 000

75 000

75 000

75 000

75 000

Anne Syrrist, styremedlem fra 23. juni 2008
Audun Wickstrand Iversen,
styremedlem fra 23. juni 2008
Stig Halvorsen, ansattes representant

50 000

3 600

62 415

585 898

30 960

45 887

Karl Anders Øygard,

Michael Tetszchner,
styremedlem til og med 23. juni 2008
Charles C. McCathienevile,
ansattes representant til og med 31. januar 2009

Samlet godtgjørelse

712 745
-

ansattes representant fra 31. januar 2009

Silvia Seres, styremedlem til og med 23. juni 2008

216 015

75 000

62 415

137 415
78 600

75 000

3 600

50 000

510 324

20 000

1 302 362

7 709 333

3 079 322

35 690

24 240

18 247

622 811

394 764

1 420 099

13 941 570

*)   Kompensasjonen til Christen Krogh har blitt avkortet grunnet permisjon.
Presentert bonusbeløp er utbetalt bonus i 2008. Opptjent ikke utbetalt bonus i 2008 er ikke inkludert i oppstillingen.
Annen godtgjørelse omtalt i Regnskapslovens §7-13 er ikke relevant for selskapet.
Ledelsen er inkludert i selskapets pensjonsordning. Pensjonsordningen er en innskuddsbasert ordning.
Hverken styremedlemmene eller noen fra ledergruppen har mottatt godtgjørelser eller økonomiske fordeler fra et foretak i samme
konsern utover de godtgjørelsene som er beskrevet ovenfor. 					
Det er ikke gitt vesentlig tilleggsgodtgjørelse for spesielle tjenester utenfor de normale funksjoner for en leder. 			
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Godtgjørelse til ledende ansatte i 2007:
Styrehonorar

Lønn

Bonus

Annen

Periodisert

Fordel av

Samlet

godt-

pensjons-

utøvde

godt-

gjørelse

kostnad

opsjoner

gjørelse

3 996

48 768

591 090

1 800 072

8 475

48 768

-

1 553 526

Ledende ansatte

1 156 218

Jon S von Tetzchner, Chief Executive Officer
Erik C. Harrell,

1 140 718

Chief Operating Officer/ Chief Financial Officer

355 565

Rolf Assev, Chief Strategy Officer

1 071 729

48 768

1 163 500

2 283 997

Christen Krogh, Chief Development Officer

1 141 036

48 768

1 657 897

2 847 701

303 692

4 000

11 664

591 090

985 446

Anne Stavnes, EVP Culture and Facilities

736 739

6 402

44 628

227 800

1 015 569

Tove Selnes, EVP of Human Resources

156 666

Håkon Wium Lie, Chief Technology Officer

75 000

205 434

48 768

Styret
William Raduchel, Styrets leder fra 21.juni 2007
(styremedlem frem til samme tidspunkt)
Michael Tetszchner, styremedlem

207 050
150 000

30 000

Lars Boilesen, styremedlem fra 21. juni 2007

75 000

Silvija Seres, styremedlem fra 21. juni 2007

75 000

Kari Stautland, styremedlem fra 21. juni 2007

75 000

30 000

Stig Halvorsen, ansattes representant

40 000

525 027

Charles C. Mccathienevile, ansattes representant

40 000

478 646

207 050

284 750

464 750

569 500

644 500
75 000
105 000

1 800

27 828

284 750

879 405

22 368

-

541 014
-

Nils A. Foldal, styrets leder, frem til 21. juni 2007
Grace Reksten Skaugen,
nestleder, frem til 21. juni 2007
John Patrick, styremedlem frem til 21. juni 2007
Ole Peter Lorentzen,
styremedlem frem til 21. juni 2007
Rune Lillesveen, styremedlem frem til 21.juni 2007

Samlet godtgjørelse

450 000

30 000

482 000

2 000

75 000

72 938

147 938
75 460

75 460
75 000

30 000

15 000

555 474

1 427 510

7 385 945

28 968
355 565

26 673

379 296

-

105 000

284 750

884 192

5 728 065

15 303 054

Presentert bonusbeløp er utbetalt bonus i 2007. Opptjent ikke utbetalt bonus i 2007 er ikke inkludert i oppstillingen.
Annen godtgjørelse omtalt i Regnskapslovens §7-13b er ikke relevant for selskapet.
Ledelsen er inkludert i selskapets pensjonsordning. Pensjonsordningen er en innskuddsbasert ordning. 		
Hverken styremedlemmene eller noen fra ledergruppen har mottatt godtgjørelser eller økonomiske fordeler fra et foretak i samme
konsern utover de godtgjørelsene som er beskrevet ovenfor. 					
Det er ikke gitt vesentlig tilleggsgodtgjørelse for spesielle tjenester utenfor de normale funksjoner for en leder. 			
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Opsjoner til ledende ansatte 2008:
Det er ikke gitt lån eller stilt sikkerhet for medlemmer av ledergruppen, styrets ansatte eller andre valgte selskapsorganer.

Gjennomsn. utøvelsespris - A

Beholdning opsjoner UB

Periodens kostnad

Utøvde opsjoner

-

-

-

-

-

-

560 000

-

-

-

-

560 000

12,4

3,62

3 080 000

950 600

320 000

-

-

-

-

320 000

12,4

3,72

1 760 000

331 856

Gjennomsn. løpetid

Bortfalte opsjoner

-

Tildelte opsjoner

-

Beholdning opsjoner IB

Gjennomsn. utøvelsespris - B

Konsernledelsen har følgende beholdning av opsjoner.

Verdi av opsjoner ved periodens slutt

Konsernledelsen i selskapet har mottatt opsjoner på selskapets aksjer i løpet av året. Opsjonsordningen er nærmere omtalt i noten
om opsjonsprogrammet.

Ledende ansatte
Jon S von Tetzchner, Chief Executive Officer
Erik C. Harrell, Chief Operating Officer/
Chief Financial Officer
Rolf Assev, Chief Strategy Officer

0

Christen Krogh, Chief Development Officer

670 000

-

-

134 000

12,4

536 000

12,4

4,16

2 948 000

694 825

Håkon Wium Lie, Chief Technology Officer

100 000

-

-

-

-

100 000

12,4

3,72

550 000

1 928 558

Rikard Gillemyr, EVP Engineering

350 000

-

-

12,4

330 000

12,97

3,82

1 627 500

351 262

40 000

13,5

3,76

Tove Selnes, EVP Human Resources
Sum

20 000

40 000

-

-

-

2 040 000

-

-

154 000

-

1 886 000

A - gjennomsnittlig utøvelsespris for opsjoner utøvd i regnskapsåret			
B - gjennomsnittlig utøvelsespris for beholdning av opsjoner ved utgangen av regnskapåret			
										

176 000

55 041

10 141 500

4 312 142
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Opsjoner til ledende ansatte 2007: 				
Det er ikke gitt lån eller stilt sikkerhet for medlemmer av ledergruppen, styrets ansatte eller andre valgte selskapsorganer.

Periodens kostnad

odens slutt

Verdi av opsjoner ved peri-

Gjennomsn. løpetid

Gjennomsn. utøvelsespris - B

Beholdning opsjoner UB

Gjennomsn. utøvelsespris - A

Utøvde opsjoner

Bortfalte opsjoner

Tildelte opsjoner

Beholdning opsjoner IB

Konsernledelsen i selskapet har mottatt opsjoner på selskapets aksjer i løpet av året. Opsjonsordningen er nærmere omtalt i
noten om opsjonsprogrammet.  Konsernledelsen har følgende beholdning av opsjoner.

Ledende ansatte
Jon S von Tetzchner,
Chief Executive Officer
Erik C. Harrell, Chief Operating Officer/
Chief Financial Officer
Rolf Assev,
Chief Strategy Officer
Christen Krogh,
Chief Development Officer
Håkon Wium Lie,
Chief Technology Officer
Anne Stavnes,
EVP Culture and Facilities
Tove Selnes,
EVP Human Resources
Sum

100 000

100 000

7,2

-

-

64 660

560 000

12,4

3,25

280 000

1 167 414

8,9

320 000

12,4

3,25

160 000

372 668

262 500

6,6

670 000

12,4

3,25

335 000

357 212

100 000

100 000

7,2

100 000

12,4

3,25

50 000

195 150

20 000

100 000

20 000

2,5

100 000

12,4

3,25

50 000

132 821

-

40 000

40 000

13,5

3,25

-

6 050

982 500

1 540 000

875 000

2 295 975

250 000

310 000

-

250 000

320 000

250 000

262 500

670 000

100 000

12,4

732 500

1 790 000

A - gjennomsnittlig utøvelsespris for opsjoner utøvd i regnskapsåret
B - gjennomsnittlig utøvelsespris for beholdning av opsjoner ved utgangen av regnskapåret
C - Tildelte opsjoner  til ledende ansatte i løpet av 2007 kan utøves med 20% etter ett år, ytterligere 20% etter to år, 25% etter tre år og
35% etter fire år. Utøvelse forutsetter at vedkommende er ansatt i selskapet årene etter tildelingen. Personer som slutter mister tildelte
opsjoner som ikke er utøvet.
Styret besluttet i styremøte 14. mars 2007 å endre 250 000 opsjoner for Erik C Harrell ved å redusere innløsningskurser fra kr 34,9 og
kr 15,7 til innløsningskurs lik kr 12,40.
IFRS 2 kostnaden for opsjonene inkluderer kostnader for de opprinnelige opsjonene og den økte verdien som følge av endringene.
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Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret og daglig leder pr. 31.12.08:
Veiet
gjennomsnittlig
Navn

Verv

Aksjer

Opsjoner

innløsningskurs

Totalt

William J. Raduchel

Styreleder

75 000

275 000

17,07

350 000

Kari Stautland**)

Styremedlem

15 512 120

40 000

14,40

15 552 120

Lars Boilesen

Styremedlem

0

50 000

14,40

50 000

Anne Syrrist

Styremedlem

0

50 000

23,30

50 000

Audun Wickstrand Iversen

Styremedlem

0

50 000

23,30

50 000

Stig Halvorsen***)

Styremedlem

0

32 960

13,80

32 960

Karl Anders Øygaard ***) ,****)

Styremedlem

754 131

38 700

13,59

792 831

Jon S. von Tetzchner*)

Administrerende

15 998 962

0

15 998 962

32 340 213

536 660

32 876 873

direktør

*)  Tetzchner eier 90.05% av LITEM AS, et investeringsselskap  som eier 17,766,755 aksjer (14,86%) i Opera Software ASA. Håkon Wium Lie
eier 9.95% av LITEM AS.
**)  Kari Stautland eier 100% av Arepo AS som eier 15,512,120 aksjer i Opera Software ASA.
***) Ansatt representant
****) Karl Anders Øygaard eier 753,931 aksjer i Opera Software gjennom Villemhaugen Invest AS som er eiet av Karl Anders Øygarden
med 100%. I tillegg eier Øygarden 200 aksjer i selskapet.			

				

Aksjer og opsjoner eiet av øvrige ledende ansatte pr. 31.12.08:
Veiet
gjennomsnittlig
Titel

Aksjer

Opsjoner

innløsningskurs

Totalt

Erik C. Harrell

Chief Operating Officer/Chief Financial Officer

60 000

560 000

12,40

620 000

1 040 126

320 000

12,40

1 360 126

15 531

536 000

12,40

551 531

1 767 793

100 000

12,40

1 867 793

360 000

330 000

12,97

690 000

0

40 000

13,50

40 000

3 243 450

1 886 000

Rolf Assev *)

Chief Strategy Officer

Christen Krogh

Chief Development Officer

Håkon Wium Lie

Chief Technology Officer

Rikard Gillemyr

EVP Engineering

Tove Selnes

EVP Human Resources

*) Nærstående av Rolf Assev eier Bjørnvold Invest AS som igjen eier 574 000 aksjer i Opera.
Opera Software ASA tildeler opsjoner med innløsningskurs til antatt markedsverdi på tildelingstidspunktet.

5 129 450
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Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret og administrerende direktør pr. 31.12.07:
Verv

Aksjer

Opsjoner

Strike pris

Totalt

William J. Raduchel

Styreleder

75 000

100 000

24,0

175 000

Michael Tetzschner

Styremedlem

0

50 000

14,4

50 000

Kari Stautland**)

Styremedlem

15 512 120

50 000

14,4

15 562 120

Lars Boilesen

Styremedlem

0

50 000

14,4

50 000

Silvia Seres

Styremedlem

0

50 000

14,4

50 000

Charles McCathieNevile***)

Styremedlem

0

17 220

12,4

17 220

12,4

Stig Halvorsen***)

Styremedlem

Jon S. von Tetzchner*)

Administrerende

28 700

0

28 700

16 775 890

0

16 775 890

32 288 010

320 920

32 608 930

direktør

*) Håkon Wium Lie og Jon S. von Tetzchner har overført sine aksjer til Amadeus Invest II AS.Hovedeierne i Amadeus Invest II AS er Tetzchner (88,17%) og Wium Lie (7,72%). Se note 9. Aksjene som Amadeus Invest II har i Opera Software ASA er i denne spesifikasjonen fordelt
etter eierinteressene i Amadeus Invest II AS.
**)  Kari Stautland eier 100% av Arepo AS som eier 15 512 120 aksjer i Opera Software ASA
***) Ansatt representant
Opera Software ASA tildeler opsjoner med innløsningskurs til antatt markedsverdi på tildelingstidspunktet. 			

			

Aksjer og opsjoner eiet av øvrige ledende ansatte pr. 31.12.07:
Titel

Aksjer

Opsjoner

Strike pris

Totalt

Erik C. Harrell

Chief Operating Officer/Chief Financial Officer

10 000

560 000

12,4

570 000

1 004 518

320 000

12,4

1 324 518

114 923

670 000

12,4

784 923

Rolf Assev *)

Chief Strategy Officer

Christen Krogh

Chief Development Officer

Håkon Wium Lie

Chief Technology Officer

1 468 865

100 000

12,4

1 568 865

Anne Stavnes

EVP Culture and Facilities

0

100 000

12,4

100 000

Tove Selnes

EVP Human Resources

0

40 000

13,5

200 000

2 598 306

1 790 000

*)  Nærstående av Rolf Assev eier Bjørnvold Invest AS som igjen eier 574 000 akser i Opera.

4 548 306
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Note 4 - Andre kostnader
[ Tall i tusen kroner ]		
2008

2007

Husleie og andre lokal kostnader

21 604

16 169

Inventar og utstyr

10 416

7 309

Revisjon , advokat og annen rådgivning

14 401

10 863

Markedsføringskostnader

10 438

9 960

Reisekostnader

21 363

15 393

8 442

5 790

Øvrige kostnader

12 770

7 908

Sum andre kostnader

99 434

73 392

Telekommunikasjonskostnader

Forskning
Kostnader knyttet til forskning på kildekoder gjelder i hovedsak lønn til ansatte som for konsernet er estimert til TNOK 28 390. Sammenligningstallet for 2007 var TNOK 15 829.
Andre langsiktige fordringer knyttes i hovedsak til depositum for leiekontrakter.

Note 5 - Finansiell markedsrisiko
Finansiell markedsrisiko:
Konsernets finansielle risiko er primært knyttet til valutarisiko ettersom en stor andel av kjøpet gjøres av datterselskapene som
ligger i utlandet. Både kjøps- og salgstransaksjonene er eksponert for valutarisiko. 			
Mesteparten av selskapets risiko er relatert til kontrakter i USD og EUR.
Majoriteten av selskapets innkjøp er foretatt i følgende valuta: NOK, EUR, SEK, PLN, USD, JPY, CZH, CNY, KRW, TWD og INR.
Svingninger i valutakursen påvirker konsernets resutatregnskap.
For året 2008 har konsernet en valutagevinst på TNOK 24 866 (netto av TNOK 29 826 i tap på valutakontrakt som Opera har inngått i USD
og EUR). TNOK 8 848 av valutagevinsten var realisert og TNOK 16 018 var ikke realisert valutagevinst. For året 2007 hadde Opera et valutatap på TNOK 7 686. Urealisert disagio er estimert som en differanse mellom valutakursen på oppgjørdagen og transaksjonsdagen.
			
Valuta sensitivitet:
Opera Software har inntekter hovedsakelig i USD og EUR Svingninger i valutakursen har en umiddelbar effekt på selskapets omsetning.

		
2008
Beløp TNOK

                              2007
%

Beløp TNOK

%

NOK

207

0,04

707

0,22

USD

175 833

35,37

113 419

35,95

GBP

2 518

0,51

231

0,07

JPY

4 925

0,99

1 885

0,60

2

0,00

0

0,00

CAD
EUR

313 622

63,09

199 224

63,15

Sum

497 106

100,00

315 466

100,00
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Omregningen av selskapets omsetning i valuta til NOK har gitt følgende snittkurser:

		
2007

2008

USD

5,7326

5,7539

GBP

10,7295

11,5194

JPY

5,2646

5,0462

CAD

5,6866

EUR

8,4238

8,0079

En 10% økning i snittkurs ville gitt følgende økning i omsetningen (TNOK):

2008

2007

USD

17 583

11 342

GBP

252

23

JPY

492

189

CAD

0

0

EUR

31 362

19 922

Tilsvarende ville en 10% reduksjon i gjennomsnittlig valutakurs gitt en reduksjon i omsetningen med samme verdier (TNOK).
Kundefordringer pr 31.12 er konvertert etter følgende valutakurs: EUR 9.8650, USD 6.9989 og JYP 0.077570.

2008

2007

USD

2 696

2 490

EUR

9 977

6 775

JPY

5 575

301

NOK

294

409

GBP

250

0

CAD

0

0

Kredittrisiko:
Opera har for det meste store globale selskaper som kunder. Gjennom forrige år har konsernet gjennomført forretninger uten noe
betydelig tap på kundefordringer. På bakgrunn av den globale finansielle krisen har kredittrisikoen generelt økt, selv om Opera ikke har
registrert noen vesentlig økning i manglende betaling av kundefordringer som et resultat av krisen. Kunderelatert kredittrisiko er derfor
vurdert til å være begrenset. 				
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Kredittrisikoen for kundefordringer kan spesifiseres per region som følger (TNOK):

[ Tall i tusen kroner ]
2008
Europe
USA/Canada
Asia

2007

45 566

21 105

8 290

10 443

76 751

36 707

130 607

68 254

Aldersfordeling av kundefordringer er pr. 31. desember følgende (TNOK):

[ Tall i tusen kroner ]
2008
Brutto fordring

2007

Taps-avsetning

Brutto fordring

Taps-avsetning

83 005

0

52 427

1

Forfalt mellom 0-30 dager

9 957

5 645

5 125

397

Forfalt mellom 31-60 dager

9 790

1 714

3 856

16

Ikke forfalt

Forfalt mellom 61-90 dager
Forfalt over 90 dager
Totalt

758

102

1 418

84

27 097

2 288

5 428

2 507

130 607

9 749

68 254

3 005

2008

2007

Majoriteten av utestående fordringer over 90 dager er innbetalt i 2009.
Endringen i avsetningen for usikre fordringer kan spesifiseres som følger (TNOK):

[ Tall i tusen kroner ]

Avsetning 1. januar
Resultatført endring i avsetning for usikre fordringer

3 005

706

-600

2 300

Bokført endring i avsetning for usikre fordringer ikke ført over resultatet *)

7 344

0

Avsetning 31.desember

9 749

3 006

Realiserte tap, direkte kostnadsført

2 346

278

0

-1 065

Innkommet på tidligere avskrevne fordringer
*) Bokført mot utsatt inntekt i balansen.
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Renterisiko og pengemarkedsfond:
Pr. 31. desember 2008 var konsernet investert i ett pengemarkedsfond. Pengemarkedsfondet er bokført til virkelig verdi og inkludert i kontanter og kontantekvivalenter siden de likvide midlene umiddelbart kan tas ut av pengemarkedsfondet. Tap ved innløsning
av andeler etter 31. desember 2008 kan forekomme.				
Selskapet har ikke rentebærende gjeld og renterisikoen er således vurdert å være begrenset.

Likviditetsrisiko:
Selskapet har eksponering til finansiell risiko, ettersom konsernet anvender terminhandel med valuta for å sikre valutarisiko, men har
ingen finansieringskrav og ingen rentebærende gjeld. Pr. 31. desember 2008 var kontantbeholdningen i Opera’s balanse MNOK 564.
Av selskapets kortsiktige gjeld relaterer TNOK 56 016 (2007:TNOK 26 635) seg til forskuddsbetalte inntekter som ikke har fremtidig cash effekt.
Selskapet vurderer likviditetsrisikoen til å være lav på bakgrunn av selskapets betydelige likviditetsbeholdning.		
Valutaterminkontrakter
Opera har inngått både strukturerte terminkontrakter og ordinære terminkontrakter i USD og EUR. Pr. 31. desember 2008 vil Opera kun
motta garantert minimumsrate ettersom alle strukturerte terminkontrakter er i brudd. Virkelig verdi av derivatene var TNOK -29 826,
som er tilsvarende bokført gjeld pr. 31.12. Hvis spot raten for både EUR og USD hadde vært 10% høyere pr. 31.12, ville handelsverdien
ha øket med TNOK 2 983. Hvis spotraten hadde vært 10% lavere, ville handelsverdien av gjelden vært redusert med TNOK 2 983.
							

Derivatforpliktelser
Kontrakt

6 mnd

6 mnd

kontantstrøm

eller mindre

til 12 mnd

Utgående kontantstrøm -TEUR

-13 000

-6 000

-7 000

Utgående kontantstrøm -TUSD

-15 000

-12 000

-3 000

Inngående kontantstrøm - alle konrakter - TNOK

201 892

121 668

80 224

Estimert kapitalstrøm ovenfor korresponderer med kapitalstrøm inn, basert på valutakursen avtalt i forward kontrakten.
Den estimerte kapitalstrømmen i EUR og USD presentert i NOK med spotkurs pr.31.12. (USD 6,9989, EUR 9,8650) gir følgende kapitalstrøm:
Contractual

6 month

6 month

cash flows

or less

to 12 months

Utgående kontantstrøm - EUR presantert i NOK

-128 245

-59 190

-69 055

Utgående kontantstrøm - USD presantert i NOK

-104 983

-83 986

-20 996

201 892

121 668

80 224

Inngående kontantstrøm - alle konrakter - TNOK

Ingen valutakontrakter har en positiv verdi som representerer en eiendel. Det er derfor ingen risiko knyttet til forringelse av eiendeler
vedrørende terminkjøp.

Kapitalforvaltning
For å oppnå konsernets langsiktige og ambisiøse vekst mål, er det Opera sin policy å opprettholde en høy egenkapitalandel
og en høy kapital base for igjen å bevare investorer , kreditorer og markeds tillit samt opprettholde fremtidig utvikling av virksomheten. Opera har likevel en forretningsmodell som i fremtiden tilsier en høy kontantstrøm.
Det er et mål at konsernets ansatte skal eie aksjer i selskapet og det er derfor utdelt opsjoner til ansatte.
Styret har pr. 31. desember 2008 anvendt fullmakten til å handle egne aksjer, se note 9 for mer informasjon om dette.
Hverken selskapet eller datterselskapene er gjenstand for eksternt påtvunget kapitalkrav.
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Note 6 - Skatt
[ Tall i tusen kroner ]		
2008

2007

Betalbar skatt på årets resultat

49 930

2 486

Brutto endring utsatt skatt

-8 493

-428

0

83

Kostnad ved periodeskatt fremkommer slik:

Skatt på emisjonskostnader

0

6 912

645

0

42 082

9 053

49 008

2 486

349

0

Skatt betalbar i utlandet
For mye/lite kostnadsført tidligere år
Sum skattekostnad i resultatregnskapet
Skyldig betalbar skatt fremkommer slik:
Betalbar skatt på årets resultat
For mye/lite kostnadsført tidligere år
Skatteavregning tidligere år
Forhåndsskatt datterselskaper og filialer

0

0

-1 057

-904

Skatt på emisjonskostnader

-10

0

Kildeskatt betalt til utlandet

-11 916

860

Skatteffekt fra tap ved salg av egne aksjer

-1 887

0

Sum betalbar skatt

34 487

2 443

Utsatt skattefordel og skatt/
Innregnede eiendeler og forpliktelser ved utsatt skattefordel.
[Tall i tusen kroner ]
Eiendeler

Gjeld

            Netto

2008

2007

2008

2007

2008

2007

323

-546

296

927

619

381

Kundefordringer

-2 475

-703

0

0

-2 475

-703

Derivater

-8 351

0

0

0

-8 351

0

Andre avsetninger

-8 155

-538

0

0

-8 155

-538

0

-8 864

27

0

27

-8 864

-18 659

-10 651

323

927

-18 336

-9 724

323

927

-323

-927

0

0

-18 336

-9 724

0

0

-18 336

-9 724

Inventar, kontormaskiner etc.

Skatteeffekten av underskudd til fremføring
Utsatt skatt/ (skattefordel)
Utligning
Netto utsatt skatt/ (skattefordel)
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Utsatt skattefordel og skatt/
Endringer i midlertidige forskjeller i løpet av året
[ Tall i tusen kroner ]
Ført
Balanse

Resultat

mot egen-

Balanse

01.01.07

ført

kapitalen

31.12.07

784

-361

-42

381

Inventar, kontormaskiner etc.

293

-995

0

-702

-869

332

0

-537

Skatteeffekten av underskudd til fremføring

-9 504

679

-41

-8 866

Utsatt skatt/ (skattefordel)

-9 296

-345

-83

-9 724

Kundefordringer
Gjeld

[ Tall i tusen kroner ]
Ført
Balanse

Resultat

mot egen-

Balanse

01.01.08

ført

kapitalen

31.12.08

381

289

0

670

Kundefordringer

-702

-2 332

0

-3 034

Gjeld

-537

-15 476

4

-16 009

Skatteeffekten av underskudd til fremføring

-8 866

9 027

-1 114

-954

Utsatt skatt/ (skattefordel) før konsernbidrag

-9 724

-8 493

-1 110

-19 327

Inventar, kontormaskiner, edb-utstyr og servere

Konsernbidrag

991

Utsatt skatt/ (skattefordel)

-18 336

Det er selskapets oppfatning at den utsatte skattefordelen kan utnyttes i fremtiden. Vurderingen er basert på forventet og
estimert fremtidig inntjening. Opera har derfor aktivert utsatt skattefordel.

[ Tall i tusen kroner ]
Utsatt skattefordel innregnet direkte mot
egenkapitalen:
Vedrørende emisjonsutgifter

Note

2008

2007

9

0

-41

0

-41

Sum utsatt skattefordel innregnet direkte mot egenkapitalen:
2008

Avstemming av effektiv skattesats

2007

129 786

Ordinært resultat før skattekostnad

21 521

28,0 %

36 340

28,0 %

6 026

For mye/lite kostnadsført tidligere år

1,0 %

1 241

0,0 %

0

Skatt betalt til utlandet

0,0 %

0

0,0 %

0

Effekt av forskj. skattesatser mellom land

0,0 %

-18

3,1 %

660

Skatt på andre permanente forskjeller

3,5 %

4 519

11,0 %

2 367

32,4 %

42 082

42,1 %

9 053

Inntektsskatt basert på den innenlandske selskapsskatteskattesatsen

Permanente forskjeller
Permanente forskjeller inkluderer ikke fradragsberettigede kostnader og aksjebasert avlønning.
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Note 7 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
[ Tall i tusen kroner ]
Kontor

Andre

Påkostning

maskiner og

immatrielle

2008

2007

leide lokaler

utstyr

Inventar

Goodwill

eiendeler

Total

Total

Anskaffelseskost 01.01.08

10 546

22 384

3 126

7 857

0

43 913

38 261

Tilgang kjøpte driftsmidler

3 132

12 564

1 528

0

1 234

18 458

5 874

0

-988

0

0

0

-988

0

350

569

66

0

0

985

-222

14 027

34 530

4 721

7 857

1 234

62 368

43 913

4 725

11 494

2 003

4 715

0

22 938

16 443

0

-645

0

0

0

-645

0

Anskaffelseskost:

Avgang salg av driftsmidler
Effekt av valutakursendringer
Anskaffelseskost 31.12.08
Avskrivninger og tap ved verdifall:
Avskrivninger og nedskrivninger 01.01.08
Avgang salg av driftsmidler

106

356

3

0

0

466

Avskrivninger og tap ved verdifall 31.12.08

6 868

16 969

2 511

4 715

0

31 064

22 938

Balanseført verdi pr. 31.12.08

7 159

17 560

2 210

3 142

1 234

31 305

20 975

Årets avskrivninger

2 037

5 764

504

0

0

8 305

6 496

Inntil 5 år

Inntil 5 år

Inntil 5 år

Ubestemt

Ubegrenset

Effekt av valutakursendringer

Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

Lineær

Lineær

Lineær

Ingen

Ingen

avskrivning

avskrivning

Goodwill er knyttet til kjøpet av selskapet Hern Labs AB, se note 8. Andre immatrielle eiendeler relatert til oppkjøpet av Zizzr AS, se note 8.
Zizzr AS har global registrering av zizzr.com og zizzr.buz i forskjellige land verden rundt. Disse rettighetene har blitt vurdert til å ha
ubegrenset levetid.

Operasjonelle leieavtaler:
De vesentligste avtalene gjelder leie av lokaler i Norge, Sverige og Polen. Selskapet har i 2008 fornyet leiekontrakten om leie av lokaler i
Waldemar Thranes Gate 84, 86 og 98. Leiekontraktene har en varighet til og med 2016. Avtalene er, i hht. IAS 17, vurdert å være operasjonelle leieavtaler.

[ Tall i tusen kroner ]		
2008

2007

13 997

7 605

31.03.16

31.12.10

2008

2007

Under ett år

18 425

9 145

Mellom ett og fem år

58 064

16 542

Årlig leie av ikke balanseførte leieavtaler
Utløp av leieavtaler som ikke balanseføres

[Tall i tusen kroner ]		

Uoppsigelige operasjonelle leieavtaler forfaller til betaling som følger:

Over fem år

27 165

0

103 654

25 687
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Note 8 - Datterselskap
[ Tall i tusen kroner ]
Opera
Hern

Software

Labs AB

International AS

Zizzr AS

13.12.2000

01.05.2005

16.12.2008

Linköping i Sweden

Oslo i Norway

Oslo i Norway

Eierandel

100 %

100 %

100 %

Stemmeandel

100 %

100 %

100 %

Anskaffelseskost

7 965

1 006

1 281

Goodwill ved anskaffelse

7 857

0

0

0

0

1 234

Company
Formelle opplysninger
Anskaffelsestidspunkt
Forretningskontor

Opplysninger relatert til anskaffelsestidspunktet
(i anskaffelsesåret)

Andre immatrielle eiendeler ved anskaffelse

Selskapsregnskapet til Opera Software ASA kan man få utlevert hos Opera Software ASA sitt hovedkontor som ligger i Waldemar
Thranes gt. 98 i Oslo, Norge.
Opera Software ASA har i 2008 kjøpt alle aksjer i Zizzr AS for TNOK 1 281. Zizzr AS hadde negativ egenkapital på investeringstidspunktet, og vil bli avviklet. Investeringen er derfor nedskrevet i Opera Software ASA’s regnskaper.			

Opplysninger om goodwill relatert til overgang til IFRS
[ Tall i tusen kroner ]

Anskaffelseskost

7 857

Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12.04

6 287

Balanseført verdi pr. 31.12.04

1 570

Tilbakeførte avskrivning i 2004

1 572

Balanseført verdi pr. 01.01.04

3 142

Testing ved verdifall for kontantgenererende enheter som omfatter goodwill				
Aktivert goodwill er relatert til kjøp av selskapet Hern Labs AB. Hern Labs AB er et utviklingsselskap som leverer utviklingstjenester til
Opera Software ASA, og som opererer etter en kost pluss modell. Det blir derfor vanskelig å vurdere verdien av Hern Labs ut fra kontantstrømmene til selskapet. Konsernet Opera Software blir derfor å anses som minste kontantgenererende enhet. Da balanseført
verdi av goodwill anses å være uvesentlig er det ikke foretatt en fullstendig verditest i henhold til IAS 36 per 31. desember 2008.
Konsernet mener det ikke er nødvendig med en nedskriving av goodwill. Dette blant annet med bakgrunn i at markedsverdien av
Opera konsernet er betydelig høyere enn bokført verdi av egenkapitalen.
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441 190

16 111

8

3 118

-3 126

Kapitalutvidelse i januar

0,02

113

2

718

720

Kapitalutvidelse i juni

0,02

1 727

35

9 166

9 201

Kapitalutvidelse i desember

0,02

388

8

2 887

2 895

-147

-147

Egne aksjer

Antall

Total

2 338

388

Annen
egenkapital

116 928

0,02

Omregningsdifferanse

Annen innskutt
egenkapital

0.02

Aksjekapital

Egenkapital 31.12.2006
Kapitalutvidelse i 2006, registrert i 2007

Pålydende

Overkurs fond

Note 9 - Egenkapital og aksjonærinformasjon

Executives

Emisjonskostnader
Skatteeffekt av egenkapitaltransaksjoner

0

39 811

499 470
0

41

Aksjebasert betaling, netto etter skatt

41
8 992

8 992

Sum innregnet inntekt og kostnad
Egenkapital 31.12.2007

20

0.02

119 543

2 391

456 973

0

403

21 977

0

-1 472

12 468

10 996

-1 452

52 279

532 168

Årets endring i egenkapital:
403

Kapitalutvidelse i aksjer 8.mars

0,02

32

Kjøp av egne aksjer

0,02

-2 998

-60

-46 797

-46 857

Salg av egne aksjer

0,02

917

18

10 916

10 934

1 887

1 887

Skatteeffekt av egenkapitaltransaksjoner
Emisjonskostnader

-174

-174

Skatteeffekt av egenkapitaltransaksjoner

10

10

Aksjebasert betaling, netto etter skatt

8 398

8 398
1 114

1 114

2 626

87 704

90 330

1 174

107 103

598 214

Effekt av endring i regnskapsprisipp *)
Sum innregnet inntekt og kostnad
Egenkapital 31.12.2008

0.02

117 494

2 391

457 212

30 375

-42

*) Endringen i regnskapsprinsipper er relatert til kjøpet av Zizzr AS.

Innehaverne av ordinære aksjer er berettiget til å motta besluttet utbytte, som vedtatt fra tid til annen, og har en stemme pr aksje på foretakets generalforsamling. Alle aksjer gir like rettigheter til netto eiendeler. Konsernet har ingen preferanse aksjer.  For  utstedelse av aksjeopsjoner, se note 3.
									
Generalforsamlingen den 20. juni 2008 gav styret fullmakt til å kjøpe egne aksjer for intill 10% av aksjekapitalen (NOK 239 149,56). Fullmakten sier at styret
skal kjøpe eventuelle aksjer med priser mellom NOK 0,02 og NOK 50. Aksjene kan benyttes i forbindelse med oppkjøp og insentivordringer for ansatte
og styremedlemmer. Fullmakten ble anvendt til å kjøpe egne aksjer i 2008. Pr. 31. desember 2008 hadde Opera kjøpt tilbake 3 000 000 av egne aksjer
til en gjennomsnittspris på NOK 15.63. 17.oktober 2008 annonserte Opera at styret hadde besluttet å øke antallet aksjer som kan kjøpes som en del av
tilbakekjøpsprogrammet fra 3 000 000 til 6 000 000. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, men ikke lenger enn til 30. juni 2009.
											
Ekstraordinær generalforsamling 29. september 2008 vedtok å gi styret fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil NOK 239 149,56, som tilsvarer cirka
10% av aksjekapitalen, med fullmakt til å se bort fra eksisterende aksjonærers forkjøpsrett og utstede aksjer mot ikke-kontante bidrag. Aksjene kan
benyttes i forbindelse med oppkjøp og insentivordninger for ansatte og styremedlemmer. Fullmakten er gyldig til dagen for neste årlige generalforsamling, men under ingen omstendighet  lenger enn til 30. juni 2009. Styret har ikke benyttet seg av dette mandatet.
										
Kapitalforhøyelsen den 20. desember 2006 ble registrert i Foretaksregisteret i 2007 og er således klassifisert som: Innbetalt, men ikke registrert kapitaløkning.
De nye tildelte aksjene gav rett til utbytte fra og med regnskapsåret 2006. 									
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Annen innskutt egenkapital							
Annen innskutt egenkapital består av opsjonskonstnader bokført i henhold til egenkapital fastsettelses metoden og utstedte
askjer registrert i perioden etter det gjeldende regnskapsår.

Egne aksjer
Egne aksjer består av pålydende verdi av egne aksjer som er kjøpt av selskapet.

Omregningsdifferanse
Omregningsreserve inkluderer alle omregningsdifferanser ved omregning av utenlandske virksomheter.

Annen egenkapital
Annen egenkapital består av alle andre transasksjoner , inkludert, men ikke begrenset til periodens resultat samt merverdi ved kjøp av
selskapets egne aksjer..

Eierstruktur:
Aksjonærer med eierandel på over 1 % i Opera Software ASA pr. 31. desember 2008 var:

Antall aksjer

Eierandel

Stemmeandel

18 000 000

15,05 %

15,05 %

LITEM AS

17 766 755

14,86 %

14,86 %

AREPO AS

15 512 120

12,97 %

12,97 %

CAPRICE AS

7 856 605

6,57 %

6,57 %

SUNDT AS

3 175 933

2,66 %

2,66 %

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN

2 784 361

2,33 %

2,33 %

ARCTIC SECURITIES ASA

2 500 000

2,09 %

2,09 %

OPERA SOFTWARE ASA

2 057 084

1,72 %

1,72 %

DNB NOR NORGE (IV)

1 779 850

1,49 %

1,49 %

MORGAN STANLEY & CO. INC.

1 710 469

1,43 %

1,43 %

COMMERZBANK AG

1 684 000

1,41 %

1,41 %

JPMORGAN CHASE BANK

BANK OF NEW YORK, BRUSSELS BRANCH

1 550 468

1,30 %

1,30 %

VITAL FORSIKRING ASA

1 495 108

1,25 %

1,25 %

KLP LK AKSJER

1 369 900

1,15 %

1,15 %

DNB NOR NORDIC TECHNOLOGY

1 301 057

1,09 %

1,09 %

DIGITAL VENTURE AS

1 260 000

1,05 %

1,05 %

RO INVEST AS

1 195 500

1,00 %

1,00 %

Sum

82 999 210

69,41 %

69,41 %

Øvrige aksjonærer

36 575 572

30,59 %

30,59 %

Totalt antall aksjer

119 574 782

100,00 %

100,00 %

Note 10 - Kundefordringer, andre fordringer,
leverandørgjeld og forpliktelser

Finansielle eiendeler og gjeld består i hovedsak av kortsiktige (ikke rentebærende) balanseposter. På bakgrunn av dette er det ledelsens oppfatning at Operakonsernet ikke har finansielle eiendeler eller gjeld som kan gi vesentlige forskjeller mellom bokført verdi og virkelig verdi.
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Note 11- Betingede utfall
Hern Labs har, i løpet av perioden 1. september 2000 - 30. september 2007, vedlikeholdt en definert pensjonsplan for alle ansatte
gjennom forsikringsmegleren Max Mathiessen. I henhold til pensjonsplanen har Hern Labs betalt pensjonspremie på 7 prosent av
lønnen til ansatte over 28 års alder, og 3 prosent av lønnen til yngre ansatte.
I oktober 2001 ble Hern Labs medlem av de ansattes “federation Almega IT-Føretagen (“Almega”) og ble på den måten bundet av
de kollektive avtalene med unionen og Sveriges ingeniører, inkludert den såkalte ITP pensjonsplanen, som er en landsomfattende
kombinert fordel og pensjonsplan for kontoransatt innen privat sektor. Imidlertid var ikke Hern Labs på det tidspunktte tilstrekkelig
informert om at selskapet måtte erstatte den eksisterende pensjonsplanen med ITP planen. Dette ble oppdaget i 2007.
28. september 2007 ble Hern Labs tilsluttet ITP planen i samsvar med forpliktelsene under den kollektive avtalen og søkte like etter
dette om midlertidig lettelse i kravet til å betale pensjonspremier tilbake tid for perioden 1. oktober 2000 - 27. september 2007.
Grunnen til dette var:
i)
ii)
		
iii)
		

informasjonen fra Almega om Hern Labs’ forpliktelser ved tilslutningen til ITP planen hadde vært utilstrekkelig
Hern Labs hadde betalt pensjons premie til en annen pensjonsplan som var minst like fordelaktig for de ansatte
som ITP planen, og
del av betalingsforpliktelsene i forbindelse med ITP planen har blitt foreldet under den svenske loven om “med
bestemmelse” på arbeidsplassen.

I løpet av høsten 2008 ble det meddelt Hern Labs at søknaden om lettelse i betaling ble avslått av ITP-nemnden og Collectum
(bestyreren av pensjonsplanen) sendte en faktura med krav om betaling av en del av ITP planen med forfall 15. desember 2008. I et
brev fra Collectum til Hern Labs, ble det fremholdt at Collectum wil ta i betraktning den eksisterende pensonsforsikringen kontrahert
gjennom Max Mathiessen når pensjonspremien skal beregnes under ITP planen.
Basert på informasjonen ovenfor har Hern Labs AB estimert gjelden. Beste estimat på gjelden har blitt bokført i regnskapet for 2008.

Estimert pensjonsgjeld i Hern Labs AB (TNOK)

Balanse pr. 1. januar 2008

Changes

Balanse pr. 31. desember 2008

1 955

3 555

5 510

Note 12 - Hendelser etter balansedagen
Det har ikke skjedd forhold etter balansedagen som tilsier endringer i årsregnskapet.

Note 13 - Regnskapsmessige estimater og vurderinger
Ledelsen har vurdert utviklingen i, valget av og beskrivelse av konsernets kritiske regnskapsprinsipper og estimater samt anvendelsen av disse.
Utarbeidelse av regnskapet i henhold til IFRS forutsetter bruk av estimater og antagelser som påvirker de rapporterte tall for eiendeler
og gjeld, noteinformasjonen knyttet til betingede eiendeler og gjeld, og de rapportert inntekter og kostnader i perioden. Estimatene
og de tilhørende antagelser er basert på historisk erfaring og forskjellige andre faktorer som antas å være rimelige under de rådende
omstendigheter, og som ikke allerede er oppgitt fra andre kilder, hvilket utgjør basisen for å vurderinger om fastsettelse av bokført verdi
av eiendeler og gjeld . Faktisk resultat kan avvike fra disse estimat. Estimatene og de underliggende antakelser blir løpende revidert.
Endringer i regnskapsestimat blir bokført i perioden i hvilket estimatet er revidert dersom revisjonen kun påvirker denne perioden, eller
i revisjonsperioden og fremtidige perioder dersom revisjonen påvirker både nåværende og fremtidige perioder.

Sentrale kilder til estimeringsusikkerhet
Basert på signerte kontrakter med store etablerte aktører foretar konsernet utvikling og modifisering av Opera browser slik at
denne kan nyttes i bl.a. mobiltelefoner, spillkonsoller og andre enheter. Tilpasnings og modifiseringsarbeide varer over lengre tid
og konsernet periodiserer derfor inntekter og kostnader i hht. løpende avregnings metode. Beregning av fullføringsgrad er basert
på beste estimat. Ledelsens valg av estimater for fullføringsgrad vil ha betydelig påvirkning på regnskapsførte inntekter.
•

I note 5 er det gitt en detaljert analyse av valutaeksponeringen og risiko i forhold til valutakursendringer.

•

I note 5 er det gitt en detaljert analyse av derivatksponeringen og risiko i forhold til endringer i virkelig verdi.

•

I note 11 er det gitt en detaljert analyse av den svenske pensjonssaken.

Konsernets har etablert et opsjonsprogram for de ansatte. Opsjonene regnskapsføres i henhold til IFRS 2. Opsjonskostnaden beregnet etter IFRS 2 bygger på en rekke forutsetninger som volatilitet, rentenivå, utbytte og hvor mange som vil utøve sine opsjoner og
lignende. Valg av forutsetninger kan ha stor påvirkning på størrelsen på opsjonskostnadene. Det vises til note 3 for forutsetninger.
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Kritiske regnskapsmessige vurderinger knyttet til konsernets regnskapsprinsipper
Konsernet har vurdert sine utgifter vedrørende aktiviteter knyttet til teknologisk utvikling i forhold til kravene i IAS 38. Basert på denne
vurderingen er det besluttet å ikke balanseføre utgifter knyttet til denne aktiviteten. Bakgrunnen er at konsernet inngår avtaler med kundene om å forestå utvikling av en spesialtilpasset nettleser mot et vederlag. Dette vederlaget skal kompensere for de utgiftene Opera har
knyttet til den spesifikke utviklingen. Slike prosjekter regnskapsføres etter løpende avregningsmetode der man innregner inntektene med
tilhørende kostnader i samme periode. Øvrige aktiviteter er definert som forskning eller vedlikehold, og kostnadsføring skjer løpende.
For noen kontrakter får Opera et honorar som dekker både utvikling, et garantert antall lisenser, samt vedlikehold i den etterfølgende
perioden. Elementene i slike kontrakter blir verdsatt etter beste estimat til virkelig verdi og inntektsført etter hvert som elementene leveres.
Dersom elementene ikke kan skilles fra hverandre blir alle inntektene regnskapsført samlet i henhold til løpende avregnings metode.

Note 14 - Nærstående parter
Opera har, i 2008, ikke hatt transaksjoner med nærstående parter eller transaksjoner med selskapets styremedlemmer eller ledergruppe, utover transaksjoner med datterselskapene Hern Labs, Opera Software International AS og Zizzr AS.  Det vises til note
nummer 3 og 8. Et tidligere styremedlem, John R. Patrick, har mottatt honorar  for konsulentarbeid for Opera Software ASA. Konsulentavtalen ble inngått 1. juli 2005, og avsluttet da han gikk ut av styret 21. juni 2007.

Transaksjoner med nøkkelpersoner i ledelsen
Medlemmer av styret og ledelsen i foretaket og deres nærmeste slektninger kontrollerer 29,46% av de stemmeberettigede aksjene i
foretaket. Konsernet hadde pr. 31. desember 2008 ikke lån til medlemmer av styret og ledende ansatte.
Ledende ansatte deltar også i konsernets aksjeopsjonsprogram (se note 3).
For oversikt over godtgjørelser til ledende ansatte, se note 3.

Note 15 - Resultat pr. aksje
Basisresultat per aksje

2008

2007

Resultat pr. aksje (basis)

0,731

0,105

0,727

0,104

Aksjer anvend i pr. aksje beregning (mm)

119 912 452

118 283 045

Aksjer anvend i pr. aksje beregning, fullt utvannet (mm)

120 619 690

119 926 679

Resultat pr aksje, fullt utvannet

Resultat per aksje beregnes ved å dele periodens resultat som henføres til eiere av de ordinære aksjene med et veid gjennnomsnittlig antall ordinære utestående aksjer i perioden.
I perioder med negativt resultat vil utvannende elementer ha en negativ uvannende effekt i beregningen av resultat per aksje.
Av den grunn vil det ikke være noe avvik mellom resultat per aksje og fullt utvannet resultat per aksje i perioden.
Opsjonene og kjøpsrettighetene har varierende innløsningskurser og ville ved en innløsning gitt en innbetaling til selskapet på
NOK 132 825 049 per 31. desember 2008. I henhold til regnskapsstandarden om resultat per aksje skal effekten av disse midlene
kunne benyttes til kjøp av aksjer i markedet hensyntas ved beregning av utvannet resultat per aksje. Gjennomsnittlig kurs for 2008
er lagt til grunn ved beregningen av utvannet resultat per aksje. Gjennomsnittlig kurs er beregnet til 18,08 for 2008.

		
2008

2007

119 912 452

118 283 045

8 178 564

7 632 160

0

0

Totalt

8 178 564

7 632 160

Opsjoner og warrants

8 178 564

7 632 160

Antall kjøpte aksjer (NOK 132,825,049/18.08)

Gjennomsnittlig antall aksjer
Selskapet har følgende egenkapitalinstrumenter som har utvanningseffekt:
Opsjoner
Kjøpsrettigheter (Warrants)

7 346 518

5 155 016

Antall aksjer med utvanningseffekt

832 046

2 477 144

Forventet utøvelse av opsjoner

707 239

1 643 634

Selskapsregnskap 2008
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Resultatregnskap
[ Tall i tusen kroner ]

Salgsinntekt

01.01 - 31.12

01.01 - 31.12

Note

2008

2007

1, 2, 5

497 106

315 466

497 106

315 466

3 182

2 143

Varekostnad
Lønnskostnad

3, 5

194 207

153 934

Avskrivning på varige driftsmidler

5, 7

6 881

5 397

3, 4, 5, 7, 14

219 246

148 319

73 590

5 673

Annen driftskostnad
Driftsresultat
Renteinntekt

5

22 253

18 228

Annen finansinntekt

5

73 194

9 955

Rentekostnad

5

-8

-2

Annen finanskostnad

5

-46 991

-17 849

122 037

16 006

-35 792

-6 817

86 245

9 189

Ordinært resultat før skattekostnad
Skattekostnad på ordinært resultat

6

Årsresultat
Anvendelse av årsresultatet
Resultat pr. aksje (kr)

16

0,719

0,078

Utvannet resultat pr. aksje (kr)

16

0,715

0,077

86 245

9 189

Anvendelse av årsresultatet
Til annen egenkapital
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Oppstilling av endring i egenkapitalen
[ Tall i tusen kroner ] 	 	 	 	 	  	 	

31.12.2008

31.12.2007

0

0

Periodens resultat

86 245

9 189

Sum endringer i egenkapitalen i perioden

86 245

9 189

Eiere i morforetaket

86 245

9 189

Minoritetsinteresser

0

0

86 245

9 189

Note
Netto resultat ført direkte mot egenkapitalen

Henføres til:

Sum endringer i egenkapitalen i perioden

10
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Balanse
[ Tall i tusen kroner] 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 
Note

31.12.2008

31.12.2007

7

20 159

15 221

20 159

15 221

Eiendeler
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Inventar, kontormaskiner o.l.
Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler og eiendeler ved utsatt skatt
Eiendel ved utsatt skatt

6

15 868

9 774

Investeringer i datterselskap

8

11 520

8 971

Investering i aksjer

8

0

50

Andre investeringer

4

2 942

0

Sum finansielle anleggsmidler og eiendeler ved utsatt skatt

30 330

18 795

Sum anleggsmidler

50 489

34 016

5, 9, 11

120 555

64 830

11

51 806

40 700

9, 11

9 982

35 886

182 344

141 416

552 179

454 180

Sum omløpsmidler

734 523

595 596

Sum eiendeler

785 012

629 612

Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Opptjent ikke fakturert inntekt
Andre fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende

5
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Balanse
[ Tall i tusen kroner ] 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 
Note

31.12.2008

31.12.2007

10

2 350

2 391

Overkursfond

10

457 212

456 973

Innskutt annen egenkapital

10

24 688

21 977

484 250

481 341

103 282

49 135

Sum opptjent egenkapital

103 282

49 135

Sum egenkapital henført til eierne av morforetaket

587 532

530 476

9, 11

38 392

39 022

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Aksjekapital

Sum innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital

10

Udekket underskudd

Forpliktelser
Kortsiktig forpliktelse
Leverandørgjeld

6

27 081

859

11

13 925

10 502

5, 9, 11

118 082

48 753

Sum kortsiktig forpliktelse

197 480

99 136

Sum forpliktelse

197 480

99 136

Sum egenkapital og forpliktelser

785 012

629 612

Betalbar skatt
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld

Oslo, 22. april 2009

William J. Raduchel
Styreleder

Audun Wickstrand Iversen

Kari Stautland

Lars Rabæk Boilesen

Anne Young Syrrist

Stig Halvorsen
Ansattrepresentant

Karl Anders Øygard
Ansattrepresentant

Jon S. von Tetzchner
Administrerende direktør
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Kontantstrømoppstilling
[ Tall i tusen kroner ]  					
 	 	
Note

 	

01.01 - 31.12

01.01 - 31.12

2008

2007

Kontantstrømmer fra driftsaktiviteter
						
						
Periodense resultat før skattekostnad
122 037
16 006
Periodens betalte skatter

6

-12 776

-6 052

Ordinære avskrivninger

7

6 881

5 397

Nedskrivning aksjer

8

781

500

-54 827

-7 116

Endring i leverandørgjeld

25 459

1 022

Endring i andre tidsavgrensningsposter

38 918

7 953

Endring i kundefordringer *)

Aksjebasert betaling med oppgjør i egenkapital

3

Effekt av valutakursendringer
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

2 711

8 992

17 008

0

146 192

26 702

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler

7

-11 819

-3 971

Utbetaling ved kjøp aksjer

8

-781

-500

-12 600

-4 471

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Innbetalinger av egenkapital

10

10 998

12 671

Kjøp av egne aksjer

10

-46 591

0

-35 593

12 671

97 999

34 902

Kontanter og kontantekvivalenter 01.01 **)

454 180

419 278

Kontanter og kontantekvivalenter 31.12

552 179

454 180

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter

*) Endring i opptjent ikke fakturert inntekt er inkludert i endring i kundefordringer i kontantstrømoppstillingen.
**) Av kontanter og kontantekvivalenter er TNOK 21 974 bundne midler pr. 31. desember 2008, mot TNOK 7  829 pr 31. desember 2007.
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Note 1 - Regnskapsprinsipper
Opplysninger om regnskapsprinsipper er gitt i note 1 til konsernregnskapet.

Note 2 - Salgsinntekter
Opplysninger om salgsinntekter er gitt i note 2 til konsernregnskapet.

Note 3 - Lønnskostnader / Antall ansatte / Godtgjørelser mm
[ Tall i tusen kroner]		
2008

2007

140 380

114 354

21 015

16 020

6 045

4 803

Aksjebasert betaling inkludert arbeidsgiveravgift

2 853

8 992

Andre ytelser

4 970

4 221

18 944

5 544

194 207

153 934

273

263

Lønninger
Folketrygdavgift
Pensjonskostnader

Konsulenthonorar for eksterne utviklere
Lønnskostnader
Gjennomsnittlig antall ansatte
Konsernet  etterlever reglene knyttet til obligatorisk tjenestepensjon (OTP).

Godtgjørelser til ledende ansatte og styremedlemmer utgjør følgende:
Opplysninger om godtgjørelser til ledende ansatte er gitt i note 3 til konsernregnskapet.

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar utgjør TNOK 1 448 for 2008 og fordeler seg som følger:
Lovpålagt revisjon

682

Andre attestasjonstjenester

15

Skatterådgivning

41

Andre tjenester utenfor revisjonen
Sum

709
1 448
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Opsjonsplan for ansatte
Antall og veiet gjennomsnittlig utøvelsespris av aksjeopsjonene er som følger:

[ I antall tusen opsjoner ]
Veid

Veid
gjennomsnittlig

Antall

gjennomsnittlig

Antall

utøvelsespris 2008

opsjoner 2008

utøvelsespris 2007

opsjoner 2007

Utestående pr. 1. januar

12,63

5 375

12,15

3 508

Terminert (ansatt sluttet)

12,25

167

19,8

995

Forfalt gjennom perioden

0

0

0

0

Utøvd gjennom perioden

11,76

734

6,16

1 823

Tildelt gjennom perioden

20,56

1 394

12,72

4 684

Utestående pr. 31. desember
Opsjoner som kan utøves pr. 31. desember

5 869

5 375

535

0

Ytterligere opplysninger om opsjonsplan for ansatte er gitt i note 3 til konsernregnskapet.

Tabellen under viser antall opsjoner utstedt til ansatte fordelt på innløsningskurser og datoer.		
Totalt utestående opsjoner

Opptjente opsjoner

Utestående
opsjoner pr.
31.12.2008

Veiet gjennomsnittlig gjennværende levetid

Veiet
gjennomsnittlig
innløsningskurs

Opptjente
rettigheter
31.12.2008

Veiet
gjennomsnittlig
utøvelseskurs

215 000

0,42

10,00

32 500

10,00

12.00 - 13.00

3 188 560

2,13

12,40

318 672

12,40

13.00 - 13.50

574 980

2,69

13,20

110 404

13,20

13.50 - 15.50

521 300

2,58

14,59

48 000

14,62

Innløsningskurs
0.00 - 12.00

16.00 - 16.90

20 000

3,67

16,70

-

-

16.90 - 17.00

517 332

3,67

17,00

-

-

21.50 - 23.00

100 000

3,42

22,80

-

-

23.00 - 23.50

100 000

3,17

23,30

-

-

23.50 - 24.00

75 000

1,46

24,00

25 000

24,00

24.00 - 24.50
Total

Pris = innløsningskurs

557 000

3,17

24,20

-

-

5 869 172

2,43

14,64

534 576

13,16
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Note 4 - Andre kostnader
[ Tall i tusen kroner ]

Konserninterne tjenester
Husleie og andre lokal kostnader
Inventar og utstyr
Revisjon , advokat og annen rådgivning
Markedsføringskostnader
Reisekostnader
Telekommunikasjonskostnader
Øvrige kostnader
Sum andre kostnader

2008

2007

154 986

97 876

13 534

10 663

7 052

4 792

10 499

7 908

8 202

8 334

10 661

9 547

4 588

4 278

9 722

4 921

219 246

148 319

Konserninternte tjenester
Selskapet kjøper tjenester knyttet til markedsføring og tekniske tjenester fra datterselskapet Hern Labs AB og Opera Software International AS, som har avdelinger i Japan, USA, Korea, Kina, Tsjekkia, Polen, Taiwan og India. Kostnadene er inkludert i konserninterne
tjenester ovenfor.

Forskning
Kostnader knyttet til forskning på kildekoder gjelder i hovedsak lønn til ansatte. Dette beløper seg til
TNOK 21 262. Det sammenlignbare tallet for 2007 var TNOK 9 925.

Note 5 - Finansiell markedsrisiko
Opplysninger om finansiell markedsrisiko er gitt i note 5 til konsernregnskapet.

Note 6 - Skatt
[ Tall i tusen kroner ]		
2008

2007

122 037

16 006

4 371

8 341

-37

-146

0

0

53 467

2 729

Betalbar skatt fremkommer slik:
Ordinært resultat før skattekostnad
Resultatførte permanente forskjeller
Fradragsberettigede emisjonskostnader ført mot EK
Skatt betalbar i utlandet
Endring midlertidige forskjeller

-5 558

-26 930

174 280

0

Betalbar skatt Norge 28%

48 798

0

Skattetap fra utlandet framført

-6 912

0

Betalbar skatt på årets resultat

41 886

0

Benyttet fremførbart underskudd
Grunnlag betalbar skatt
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2008

2007

Kostnad ved periodeskatt fremkommer slik:
Betalbar skatt på årets resultat

41 886

0

Brutto endring utsatt skatt

-6 094

-136

Skatt på emisjonskostnader

0

41

Skatt betalbar i utlandet

0

6 912

35 792

6 817

41 886

0

Skatt på emisjonskostnader

-10

0

Kildeskatt betalt til utlandet

-11 916

859

-1 887

0

-991

0

27 081

859

Sum skattekostnad i resultatregnskapet
Skyldig betalbar skatt fremkommer slik:
Betalbar skatt på årets resultat

Skatteeffekt ved tap salg egne aksjer
Konsernbidrag
Sum betalbar skatt

Utsatt skattefordel og skatt
Innregnede eiendeler og forpliktelser ved utsatt skattefordel.
[ Tall i tusen kroner ]
Eiendler

Inventar, kontormaskiner etc.
Kundefordringer

Forpliktelser

Netto

2008

2007

2008

2007

2008

2007

158

0

0

330

158

330

0

-703

-2 475

0

-2 475

-703

Derivater

0

0

-8 351

0

-8 351

0

Andre avsetninger

0

-538

-5 201

0

-5 201

-538

Skatteeffekten av underskudd til

0

-8 864

0

0

0

-8 864

158

-10 104

-16 027

330

-15 868

-9 775

fremføring
Utsatt skatt/ (skattefordel)
Utligning

-16 027

330

16 027

-330

0

0

Netto utsatt skatt/ (skattefordel)

-15 868

-9 775

0

0

-15 868

-9 775

Utsatt skattefordel og skatt
Endringer i midlertidige forskjeller i løpet av året
[ Tall i tusen kroner ]		
Ført mot
Balanse

Resultat

egen

Balanse

01.01.07

ført

kapitalen

31.12.07

Inventar, kontormaskiner etc.

430

-100

0

330

Kundefordringer

293

-995

0

-703

-869

332

0

-538

Skatteeffekten av underskudd til fremføring

-9 492

669

-41

-8 864

Utsatt skatt/ (skattefordel)

-9 638

-95

-41

-9 775

Gjeld
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[ Tall i tusen kroner ]		
Balanse

Resultat

Ført mot egen

Balanse

01.01.08

ført

kapitalen

31.12.08

Inventar, kontormaskiner, edb-utstyr og servere

330

-172

0

159

Kundefordringer

-703

-1 769

0

-2 472

-538

-13 030

0

-13 568

Skatteeffekten av underskudd til fremføring

Gjeld

-8 864

8 877

0

12

Utsatt skatt/ (skattefordel)

-9 775

-6 094

0

-15 868

Selskapet er av den oppfatning at det basert på forventet fremtidig inntjening kan sannsynliggjøres at
den utsatte skattefordelen kan utnyttes.
[Tall i tusen kroner ]		
Utsatt skattefordel innregnet direkte mot egenkapitalen:
Vedrørende emisjonsutgifter

Note

2008

2007

10

0

41

0

41

Sum utsatt skattefordel innregnet direkte mot egenkapitalen:

[Tall i tusen kroner ]
Avstemming av effektiv skattesats

2008

  2007
122 037

Ordinært resultat før skattekostnad

16 006

28,0 %

34 170

28,0 %

4 482

Effekt av for mye kostnadsført tidligere år

0,3 %

408

0,0 %

0

Effekt av skatt betalt til utlandet

0,0 %

0

0,0 %

0

1,0 %

1 214

14,6 %

2 336

29,3 %

35 792

42,6 %

6 818

Skatt basert på gjeldende skattesats

Effekt av andre permanente forskjeller

Permanente forskjeller
Permanente forskjeller inkluderer ikke fradragsberettigede kostnader og aksjebasert avlønning.

Note 7 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
[ Tall i tusen kroner ]
Påkostning

Kontor, maskiner

2008

2007

leide lokaler

og utstyr

Inventar

Sum

Sum

Anskaffelseskost 01.01.08

10 055

17 695

2 688

30 438

26 468

Tilgang kjøpte driftsmidler

2 273

8 544

1 002

11 819

3 970

Anskaffelseskost 31.12.08

12 328

26 239

3 690

42 257

30 438

4 608

8 697

1 912

15 217

9 820

0

0

0

0

0

Avskrivninger og tap ved verdifall 31.12.08

6 548

13 240

2 310

22 098

15 217

Balanseført verdi pr. 31.12.08

5 780

12 999

1 380

20 159

15 221

Årets avskrivninger

1 940

4 543

398

6 881

5 397

Inntil 5 år

Inntil 5 år

Inntil 5 år

Lineær

Lineær

Lineær

Anskaffelseskost:

Avskrivninger og tap ved verdifall:
Avskrivninger og nedskrivninger 01.01.08
Tap ved verdifall

Økonomisk levetid
Avskrivningsplan
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Operasjonelle leieavtaler					
Selskapet har i 2008 fornyet leiekontrakten om leie av lokaler i Waldemar Thranes Gate 84, 86 og 98. Leiekontraktene har en varighet
til og med 2016. Avtalene er, i hht. IAS 17, vurdert å være operasjonelle leieavtaler.

[ Tall i tusen kroner ]		
2008

2007

7 180

7 173

31.03.16

31.12.10

2008

2007

Under ett år

11 262

9 145

Mellom ett og fem år

48 294

16 542

Over fem år

27 165

0

86 721

25 687

Årlig leie av balanseførte leieavtaler
Utløp av leieavtaler som ikke balanseføres

Uoppsigelige operasjonelle leieavtaler forfaller til betaling som følger:

Note 8 - Datterselskap
Aksjene i datterselskapet er bokført til kostpris.

[ Tall i tusen kroner ]
Opera Software
Selskap

Hern Labs AB

International AS

Zizzr AS

Formelle opplysninger
Anskaffelsestidspunkt

13.12.2000

01.05.2005

16.12.2008

Linköping i Sweden

Oslo i Norway

Oslo i Norway

Eierandel

100 %

100 %

100 %

Stemmeandel

100 %

100 %

100 %

1 006

1 281

Forretningskontor

Opplysninger relatert til anskaffelsestidspunktet (i anskaffelsesåret)
Anskaffelseskost
Konsernbidrag

7 965

2 549

Konsernregnskapet til Opera Software ASA kan man få utlevert hos Opera Software ASA sitt hovedkontor som ligger i Waldemar Thranes gt. 98
i Oslo, Norge.
Opera Software ASA har i 2008 kjøpt alle aksjene i Zizzr AS for TNOK 1 281. Zizzr AS hadde en negativ egenkapital på investeringstidspunktet,
og vil bli avviklet. Investeringen er derfor avskrevet i regnskapet til Opera Software ASA.
Opera Software ASA har i 2008 besluttet å gi et konsernbidrag til Zizzr AS på TNOK 3 450. Konsernet vil gjøre egenkapitalen i selskapet positiv.
Konsernbidraget etter skatt har derfor blitt behandlet som en investering i et datterselskap.
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Note 9 - Mellomværende med selskap i samme konsern
[ Tall i tusen kroner ]
Kundefordringer

Andre fordringer

31.12.2008

31.12.2007

31.12.2008

31.12.2007

0

0

1 910

26 423

0

0

1 910

26 423

31.12.2008

31.12.2007

31.12.2008

31.12.2007

3 540

0

25 313

32 354

3 540

0

25 313

17 606

Foretak i samme konsern
Sum

Annen langsiktig gjeld

Leverandørgjeld

Foretak i samme konsern
Sum

2 339

441 189

16 111

Kapitalutvidelse 2006 registrert i 2007

0,02

388

8

3 118

-3 126

0

39 946

Antall

Sum

116 928

Annen
egenkapital

Annen
innskutt
egenkapital

0,02

Reserve
egne aksjer

Overkursfond

Egenkapital 31.12.2006

[ Tall i tusen kroner ]

Pålydende

Aksjekapital

Note 10 - Egenkapital og aksjonærinformasjon

499 585
0

Kapitalutvidelse i januar

0,02

113

2

718

720

Kapitalutvidelse i juni

0,02

1 727

35

9 166

9 201

Kapitalutvidelse i desember

0,02

388

8

2 887

2 895

-147

-147

41

41

Emisjonskostnader
Skatteeffekt av egenkapitaltransaksjoner
Aksjebasert betaling, netto etter skatt

8 992

8 992

Sum innregnet inntekt og kostnad
Egenkapital 31.12.2007

21 977

0

9 189

9 189

49 135

530 476

0,02

119 542

2 391

456 973

Kapitalutvidelse i aksjer 8.mars

0,02

33

1

403

Kjøp av egne aksjer

0,02

-2 998

-60

-46 797

-46 857

Salg av egne aksjer

0,02

917

18

10 916

10 934

1 887

1 887

1 897

1 897

Årets endring i egenkapital:
403

Skatteeffekt av tap ved salg av egne aksjer
Tilbakeført tap fra salg av egne aksjer
Emisjonskostnader

-174

-174

Skatteeffekt av egenkapitaltransaksjoner

10

10

Aksjebasert betaling, netto etter skatt
Sum innregnet inntekt og kostnad
Egenkapital 31.12.2008

2 711

2 711
0,02

117 494

2 392

457 212

24 688

*) Tap fra salg av egne askjer er viderefakturert til datterselskap

Fri egenkapital:
Selskapet har fri egenkapital på TNOK 108 276 pr. 31. desember 2008.
Ytterligere opplysninger om egenkapital og aksjonærinformasjon er gitt i note 9 til konsernregnskapet.

86 245

86 245

-42 103 282

587 532
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Note 11 - Kunde fordringer, andre fordringer,
leverandørgjeld og forpliktelser
Balanseført verdi av fordringer med forfall senere enn ett år:
Finansielle eiendeler og gjeld består i hovedsak av kortsiktige (ikke rentebærende) balanseposter. På bakgrunn av dette er det ledelsens
oppfatning at Operakonsernet ikke har finansielle eiendeler eller gjeld som kan gi vesentlige forskjeller mellom bokført verdi og virkelig verdi.

Note 12 - Betingede utfall
Opplysninger om betingede utfall er gitt i note 11 til konsernregnskapet.

Note 13 - Hendelser etter balansedagen
Det har ikke skjedd forhold etter balansedagen som tilsier endringer i årsregnskapet.

Note 14 - Regnskapsmessige estimater og vurderinger
Opplysninger om regnskapsmessige estimater og vurderinger er gitt i note 13 til konsernregnskapet.
		
			

Note 15 - Nærstående parter

Opera har, i 2008, ikke hatt transaksjoner med nærstående parter eller transaksjoner med selskapets styremedlemmer eller ledergruppe,
utover transaksjoner med datterselskapene Hern Labs, Opera Software International AS og Zizzr AS. Det vises til note nummer 3, 8 og 9.
Transaksjonene med datterselskapene er basert på en kost pluss modell der morselskapet dekker kostnadene i datterselskapet pluss en
margin. Marginene er satt basert på prinippet om armlengdes avstand. Et tidligere styremedlem, John R. Patrick, har mottatt honorar for
konsulentarbeid for Opera Software ASA. Konsulentavtalen ble inngått 1. juli 2005, og avsluttet da han gikk ut av styret 21. juni 2007.
		

Transaksjoner med nøkkelpersoner i ledelsen 		
Medlemmer av styret og ledelsen i foretaket og deres nærmeste slektninger kontrollerer 29,46% av de stemmeberettigede aksjene
i foretaket. Konsernet hadde pr. 31. desember 2008 ikke lån til medlemmer av styret og ledende ansatte.
Ledende ansatte deltar også i konsernets aksjeopsjonsprogram (se note 3).
For oversikt over godtgjørelser til ledende ansatte, se note 3.		
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Note 16 - Resultat pr. aksje
[ Tall i hele kroner ]		
Resultat pr. Aksje

2008

2007

Resultat pr. aksje (basis)

0,719

0,078

0,715

0,077

Aksjer basis

119 912 452

118 283 045

Aksjer med utdanningseffekt

120 619 690

119 926 679

Resultat pr. aksje, fullt utvannet

Resultat per aksje beregnes ved å dele periodens resultat som henføres til eiere av de ordinære aksjene med et veid gjennnomsnittlig antall ordinære utestående aksjer i perioden.
I perioder med negativt resultat vil utvannende elementer ha en negativ uvannende effekt i beregningen av resultat per aksje. Av
den grunn vil det ikke være noe avvik mellom resultat per aksje og fullt utvannet resultat per aksje i perioden.
Opsjonene og kjøpsrettighetene har varierende innløsningskurser og ville ved en innløsning gitt en innbetaling til selskapet på
NOK 132 825 049 per 31. desember 2008. I henhold til regnskapsstandarden om resultat per aksje skal effekten av disse midlene
kunne benyttes til kjøp av aksjer i markedet hensyntas ved beregning av utvannet resultat per aksje. Gjennomsnittlig kurs for 2008
er lagt til grunn ved beregningen av utvannet resultat per aksje. Gjennomsnittlig kurs er beregnet til 18,08 for 2008.

[ Tall i hele kroner ]		
2008

2007

119 912 452

118 283 045

8 178 564

7 632 160

0

0

Totalt

8 178 564

7 632 160

Opsjoner og warrants

8 178 564

7 632 160

Antall kjøpte aksjer (NOK 132,825,049/18.08)

Gjennomsnittlig antall aksjer
Selskapet har følgende egenkapitalinstrumenter som har utvanningseffekt:
Opsjoner
Kjøpsrettigheter (Warrants)

7 346 518

5 155 016

Antall aksjer med utvanningseffekt

832 046

2 477 144

Forventet utøvelse av opsjoner

707 239

1 643 634
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Redegjørelse for fastsettelse av kompensasjon til ledelsen
Styret har i henhold til Allmennaksjelovens § 6-16 redegjort for retningslinjene i
forhold til kompensasjon av den administrative ledelsen.

Selskapet har utarbeidet sitt kompensasjonsprogram for ledelsen rundt følgende hovedmålsettinger: a) tiltrekke, motivere og
beholde de rette menneskene, og b) sikre tilpasning av ledelsens interesser med de langsiktige interessene til aksjonærene. Ledelsens kompensasjonspakker består av en kombinasjon av grunnlønn, bonus og langsiktig insentivgodtgjørelse. En kombinasjon av
objektive og subjektive faktorer er benyttet i beslutningen om utbetaling for hver ledende ansatt i selskapet. Disse faktorene er
beskrevet nedenfor.

Komponenter av ledelsens kompensasjon
Grunnlønn
Grunnlønnen er hovedkomponenten i godtgjørelsen til ledergruppen og reflekterer ledelsens overordnede bidrag til selskapet. Fastsettelse av grunnlønnen skjer på bakgrunn av følgende faktorer: (i) arbeidets omfang og ansvar, (ii) konkurransedyktig lønnspraksis,
(iii) lederens kvalifikasjoner, utdannelse og erfaring og (iiii) lederens tidligere prestasjoner hos selskapet. Grunnlønnen til ledende
ansatte er gjenstand for styrets vurdering hver 12. måned.
Bonus
Selskapet bruker bonusordningen til å fokusere og belønne ledergruppen for å oppnå selskapsmål som typisk innebærer innsats over
en regnskapsperiode. Et måltall vil typisk være et regnskapsrelatertmål eller et operasjonelt resultat. Bonusordinger knytet til strategiske mål , som kan være individuelle eller delt mellom medlemmene i ledergruppen, kan også bli vurdert som et bonus mål.
Langsiktig insentivkompensasjon
Styret mener at aksjeopsjoner er et utmerket insitament for medlemmene i ledergruppen, og at dette er i tråd med interessene til
ledelsen ovenfor selskapets aksjonærer og samtidig er et verktøy for å belønne og beholde ledende ansatte.
Basert på styrets vurdering og besluting, tildeler selskapet typisk aksjeopsjoner til nye ledere samt årlige tildelinger etter dette.
Antall opsjoner som tildeles er basert på, blant andre faktorer, ledergruppens bidrag til selskapets prestasjoner, nåværende og forventet bidrag til Opera’s langsiktige utvikling, hans eller hennes stilling i Opera’s ledergruppe og konkurransedyktig lønnspraksis.
I henhold til selskapets nåværende aksjeopsjonsprogram blir prisen satt lik markedspris på datoen når en opsjon blir tildelt.
Opsjonene opptjenes med en årlig kvote over 4 år. Opsjonsinnehaveren er ansvarlig for å betale den tilhørende arbeidsgiveravgift
på den mulige gevinsten når opsjonen utøves.
Opsjoner tildelt i 2008 kunne bli utøvet på forhåndsbestemte datoer innen et år fra overdragelsen. I desember 2008, besluttet styret å
endre dette slik at opsjonsinnehaveren kan utøve opsjonene til forhåndsdefinerte datoer innen tre år fra utøvelsesdato. Det er styrets
formening at denne endringen vil bidra til at opsjonsprogrammets i større grad kan bidra til at selskapet kan holde på ledende ansatte.
Endringen i opsjonsprogrammet er avhengig av godkjenning av generalforsamlingen som vil bli avholdt i  juni 2009.  
Pensjoner
Medlemmene i ledergruppen deltar i den alminnelige pensjonsplanen som er tilgjengelig for alle ansatte.
Etterlevelse av 2008 krav
I 2008 har ledergruppen mottatt grunnlønn og bonus i tråd med ledelsens kompensasjons plan. Enhver økning i bonusen for 2008
har blitt gitt på basis av individuell fortjeneste og for å sikre nærmere justering av selskapets konkurransemessige lønns praksis.
Grunnlønningene ble derfor ikke økt i 2008. Ledergruppens bonusprogram for året 2008 ble godkjent av kompensasjonskomiteen
og styret i april 2009.
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Utdrag vedrørende eierstyring og selskapsledelse i årsrapporten for 2008

Opera har forpliktet seg til å ivareta høye standarder for
eierstyring og selskapsledelse. Selskapet vil oppdatere sine
retningslinjer i tråd med fremtidige revisjoner av anbefalingen.
OVERORDNEDE PRINSIPPER
Opera har forpliktet seg til å ivareta høye standarder for eierstyring
og selskapsledelse. Operas retningslinjer er utviklet i tråd med
«Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse» datert 4.
desember 2007, slik det kreves av alle selskaper registrert på
Oslo Børs i regnskapsåret 2008. Opera ser på utviklingen av høye
standarder for eierstyring og selskapsledelse som en kontinuerlig
prosess, og selskapet vil oppdatere sine retningslinjer i tråd med
framtidige revisjoner av anbefalingen.
OPERAS VIRKSOMHET
Operas visjon er å tilby den beste internettopplevelsen for brukeren
uansett maskinvare. Dette gjenspeiles i paragraf 3 av selskapets
vedtekter, som lyder: «Selskapets mål er utvikling, produksjon og
salg av programvare og tilliggende tjenester, samt engasjement i
andre selskaper eller beslektede forretningsaktiviteter.» Å nå dette
målet handler imidlertid om langt mer enn å lede nyskapningen
innenfor Webteknologi. Våre forretninger baserer seg på nære
forhold til kunder, samarbeidspartnere, investorer, ansatte, venner
og ulike fellesskap verden over – forhold vi viser vår forpliktelse
til ved å gjøre våre forretninger åpent og ansvarlig. Selskapets
retningslinjer er utviklet i tråd med denne forpliktelsen.
EGENKAPITAL OG UTBYTTE
For å nå de ambisiøse langsiktige vekstmålene Opera har satt seg,
er det selskapets policy å ivareta en høy egenkapitalandel. I lys av
selskapets forretningsmodell og tatt i betraktning sterk kapital
utvikling, vil selskapet vurdere å utbetale utbytte over de neste
årene. Operas vekstbehov kan derfor møtes samtidig som utbytte
kan fordeles så lenge selskapet når vekstmålene de har satt seg.
Utbetaling av utbytte vil måtte godkjennes av aksjonærene ved
selskapets årlige generalforsamling.
Mandater gitt styret til å øke selskapets aksjekapital er begrenset
til klart definerte formål og er avgrenset i tid, senest til dagen for
neste årlige generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling
29. september 2008 vedtok å gi styret fullmakt til å øke
aksjekapitalen med inntil NOK 239 149,56, som tilsvarer cirka 10
% av aksjekapitalen, med fullmakt til å se bort fra eksisterende
aksjonærers forkjøpsrett og utstede aksjer mot ikke-kontante
bidrag. Aksjene kan benyttes i forbindelse med oppkjøp og
insentivordninger for ansatte og styremedlemmer. Fullmakten er
gyldig til dagen for neste årlige generalforsamling, men under
ingen omstendighet lenger enn til 30. juni 2009. Styret har ikke
benyttet seg av dette mandatet.
På generalforsamlingen 20. juni 2008 ble styret gitt mandat til
på vegne av selskapet å kjøpe opp selskapets egne aksjer med
en maksimal samlet  pariverdi på NOK 239 149,56, som tilsvarer
ca. 10 % av aksjekapitalen. Selskapet kan ikke kjøpe opp egne
aksjer hvis et slikt oppkjøp ville føre til at selskapets egen andel

til å overskride 10 prosent av selskapets totale antall aksjer.
Prisen selskapet betaler per aksje skal være minimum NOK
0,02 og maksimum NOK 50.  Aksjene kan benyttes i forbindelse
med oppkjøp og ordninger for ansatte og styremedlemmer, jfr.
paragrafene 9-2 og 9-4 av Lov om allmennaksjeselskaper. Styret
kan avgjøre hvordan egne aksjer skal anskaffes og avhendes.
Fullmakten er gyldig til dagen for neste årlige generalforsamling,
men under ingen omstendighet lenger enn til 30. juni 2009. I
regnskapsåret 2008 kjøpte Opera tilbake tre millioner aksjer til en
gjennomsnittpris av NOK 15,63, med støtte i denne fullmakten.
LIKEBEHANDLING AV AKSJONÆRER OG TRANSAKSJONER
MED NÆRE FORBINDELSER
Et kjernebegrep i Operas tilnærming til eierstyring og
selskapsledelse er likebehandling av aksjonærer. Opera har én
aksjeklasse. Alle aksjer i selskapet gir like stemmerettigheter
og er fritt omsettelige. Aksjonærene utøver selskapets høyeste
myndighet gjennom generalforsamlingen. Alle aksjonærer har
rett til å bidra med saker til dagsorden, møterett, talerett og
stemmerett under generalforsamlingen.
Under ekstraordinær generalforsamling 29. september 2008 ble
styret gitt fullmakt til å øke selskapets aksjekapital, herunder fullmakt
til å se bort fra forkjøpsretten til eksisterende aksjonærer og til å
vurdere å utstede aksjer mot ikke-kontante bidrag. Fullmakten kan
bare brukes til oppkjøp og i sammenheng med insentivprogrammer
for selskapets ansatte. Fullmakten omfatter retten til å se bort
fra forkjøpsretten til eksisterende aksjonærer, da dette vil være
nødvendig for å kunne bruke fullmakten til slike formål.
Enhver transaksjon selskapet gjør med egne aksjer utføres i henhold
til etablert praksis og retningslinjer fra Oslo Børs.
Selskapet har veletablerte retningslinjer når det gjelder innsidehandel.
FRITT OMSETTELIGE AKSJER
Opera har ingen begrensninger på aksjenes omsettelighet og har
én klasse av aksjer. Hver aksje gir aksjonæren rett til én stemme.
GENERALFORSAMLINGER
Gjennom generalforsamlingen utøver aksjonærene den øverste
myndigheten i selskapet. Generalforsamlinger avholdes i henhold til
«Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse». Alle aksjonærer
har rett til å bidra med saker til dagsorden, møterett, talerett og
stemmerett ved generalforsamlinger. Den årlige generalforsamlingen
avholdes før utgangen av juni hvert år. Styret kan når som helst innkalle
til ekstraordinær generalforsamling. Selskapets revisor eller aksjonærer
som representerer minst fem prosent av den totale aksjekapitalen kan
kreve at det innkalles til ekstraordinær generalforsamling.
Generalforsamling sammenkalles ved skriftlig innkallelse til alle
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aksjonærer med kjent adresse senest 14 dager før møtedato.
Innkallelsen og tilhørende dokumenter vil også gjøres tilgjengelig på
selskapets nettsted senest 21 dager før møtedato. Resolusjonsforslag
og underlagsinformasjon distribueres til aksjonærene senest innkallelsesdagen. Aksjonærene må melde om hvorvidt de har tenkt
å delta på generalforsamlingen senest én arbeidsdag før møtet.
Aksjonærer som ikke kan delta, har anledning til å gi stemmefullmakt
til stedfortreder. Styreleder, nestleder, leder for valgkomiteen,
administrerende direktør, finansdirektør og revisor forventes å være
tilstede på generalforsamlingene. Møteleder er vanligvis uavhengig.
Generalforsamlingen velger styreformann og styremedlemmer
(med unntak av ansattvalgte representanter), fastsetter honorar for
styremedlemmene, godkjenner årsregnskap og gjør andre vedtak
som etter loven eller i henhold til selskapets vedtekter tilfaller
generalforsamlingen.
VALGKOMITEEN
Valgkomiteen er et etablert organ i henhold til selskapets vedtekter og
består av fire medlemmer valgt av generalforsamlingen. Medlemmer
av valgkomiteen velges for en periode på to år. Den nåværende
valgkomiteen består av følgende personer: Christian Jebsen
(komitéleder), Torkild Varran, Michael Tetzschner og Jakob Iqbal.
Ingen av medlemmene sitter i selskapets styre eller ledergruppe.
Komiteens oppgaver er å innstille kandidater til aksjonærenes valg
av styremedlemmer og å gjøre innstillinger angående styrehonorar.
Honorering av valgkomiteen fastsettes av generalforsamlingen.
Se Operas nettsted for mer informasjon om valgkomiteen.
STYRETS SAMMENSETNING OG UAVHENGIGHET
Styret har det samlede ansvaret for ledelsen av selskapet.
Dette innbefatter ansvar for å overvåke og utøve kontroll
over selskapets aktiviteter. I henhold til selskapets
vedtekter skal styret ha 5-10 medlemmer. Styret består nå
av syv medlemmer, hvorav fem er valgt av aksjonærene
i generalforsamling, og to valgt av de ansatte. Styreleder er valgt
av generalforsamlingen mens nestleder er valgt av styret. Styrets
fremgangsmåte og ansvar styres av regler for forretningsorden.
Det er selskapets hensikt at styremedlemmer skal velges utifra
et sterkt engasjement for forbedring av børsverdien og for høy
forretningsmessig og personlig moral, relevant næringslivserfaring
og ekspertise og tilgjengelighet. Selskapet har også til hensikt
å sørge for at styret kan operere uavhengig av særinteresser og
fungere effektivt som kollegium. Se Operas nettsted for nærmere
beskrivelser av styremedlemmene og deres aksjonærposter.
Opera har ingen bedriftsforsamling. Bortsett fra Lars Boilesen,
som ble kommersiell direktør (CCO) for Opera i januar 2009, er
alle aksjonærvalgte styremedlemmer uavhengige av selskapets
ledelse og dens viktigste forretningsforbindelser. Boilesen vil
trekke seg fra styret ved generalforsamlingen i 2009 ettersom han
nå inngår i selskapets ledelse. Boilesen er ikke medlem av styrets
governance-utvalg.
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drift. Styrets arbeidsmetoder diskuteres åpent. Mellom møtene
holder styreleder og administrerende direktør styremedlemmene
løpende oppdatert, og det er hyppig kontakt angående
selskapets framgang og forretninger. Hvert styremøte omfatter en
gjennomgang ved minst ett medlem av selskapets ledergruppe,
fulgt av en spørsmål-og-svar-sesjon. Styremøtene er også et forum
hvor styret kan sikre at selskapets ledergruppe ivaretar systemer,
prosedyrer og en virksomhetskultur som fremmer overholdelse
av lover og regler og etisk forretningsførsel. Styret evaluerer sin
egen virksomhet, ytelse og ekspertise årlig, og rapporten gjøres
tilgjengelig for valgkomiteen. En nestleder er valgt for å kunne
lede styret i det tilfelle at styreleder ikke kan eller bør lede styrets
arbeid. Styret valgte et kompensasjonsutvalg i 2006. I januar
2009 valgte styret et governance-utvalg   som overtar rollen og
funksjonen til kompensasjonsutvalget og revisjonskomiteen, med
støtte i norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.
RISIKOSTYRING OG INTERNKONTROLL
Opera har etablert et omfattende sett av internprosedyrer og
systemer for å sikre enhetlig og pålitelig økonomisk rapportering.
Selskapets forretningsområder må årlig evaluere sine interne
kontrollsystemer og prosedyrer med hensyn til økonomisk
rapportering. Styret mottar månedlige rapporter om selskapets
driftsmessige og økonomiske ytelse og hyppige statusrapporter
om selskapets viktigste individuelle prosjekter.
GODTGJØRELSE AV STYRET
Honoraret for styremedlemmer innstilles av valgkomiteen og
består av en fast årlig pengesum samt opsjoner, som det framgår
av årsrapportens note 3. Valgkomiteens innstillinger godkjennes
av den årlige generalforsamlingen.
Et stort antall av selskapets aksjonærer er ikke basert i Norge og
har synspunkter som avviker fra noen av de norske anbefalingene.
Operas styremedlemmer innehar derfor opsjoner i selskapet, som
det fremgår av årsrapportens note 3. Selskapet ser dette som et
redskap for å styrke interessen fra særlig internasjonale eksperter
og toppledere i å bli med i selskapets styre.
GODTGJØRELSE AV TOPPLEDELSEN
Governance-utvalget foreslår godtgjørelse av selskapets
toppledelse for styret. Detaljer om godtgjørelser for ledergruppen,
inkludert alle detaljer om administrerende direktørs vederlag,
fremkommer i årsrapportens note 3. Godtgjørelsen av ledergruppen
omfatter opsjoner, ettersom styret mener dette er et effektivt og
passende insentiv for ledelsen og andre ansatte. Styret vurderer
administrerende direktør og hans betingelser og vilkår én gang
i året. Generalforsamlingen informeres om opsjonsprogrammer
for ansatte. Styrets erklæring om kompensasjonspolicy for
toppledelsen finnes på årsrapportens side 69.

Alle de aksjonærvalgte styremedlemmene er uavhengige av
selskapets største aksjonærer, med unntak av Kari Stautland.

INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON
Kommunikasjon med aksjonærer, investorer og analytikere har
høy prioritet for Opera. Selskapet mener at objektiv og betimelig
informasjon til markedet er en forutsetning for en korrekt
vurdering av selskapets aksjer og dermed verdiskapingen for
aksjonærene. Selskapet ser stadig etter muligheter til å forbedre
kommunikasjonen med investormiljøet.

STYRETS ARBEID
Styrets arbeid følger de fastsatte reglene for forretningsorden. En
spesifikk møte- og aktivitetsplan fastsettes mot slutten av hvert år
for den kommende perioden. Styret møtes minst åtte ganger i året,
hvorav to todagers møter for grundige vurderinger av strategi og

Operas nettsted (www.opera.com) forsyner investormiljøet
med selskapsinformasjon, og omfatter en innholdsrik seksjon
for investorrelasjoner. I denne seksjonen finner man selskapets
policy for investorrelasjoner, årsrapporter og kvartalsrapporter,
pressemeldinger og børsmeldinger, aksjekurser og aksjonærinformasjon,
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en oversikt over kommende arrangementer for investorer og annen
relevant informasjon.
Under annonseringen av kvartals- og årsresultater er det et forum
hvor selskapets aksjonærer og investormiljøet kan stille spørsmål
til Operas ledergruppe. Opera organiserer også regelmessig
presentasjoner i Europa og USA, i tillegg til å avholde møter med
investorer og analytikere. Viktige hendelser som påvirker selskapet
rapporteres øyeblikkelig til Oslo Børs i samsvar med loven, og
omtales på Operas nettsted. All vesentlig informasjon legges frem
samtidig og identisk for alle mottakere.
OPPKJØP
Styret bifaller «Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse».
Opera har ingen aktive mekanismer mot oppkjøp eller «giftampuller».
Styret vil ikke forsøke å hemme eller hindre bud på oppkjøp av
selskapets aktiviteter eller aksjer med mindre det er særskilte grunner
til dette. Styret har iverksatt retningslinjer for mulige oppkjøp.
REVISOR
Revisor deltar i styremøter som omhandler årsregnskapet og ellers
etter anmodning. Hvert år presenterer revisor en rapport som
kartlegger revisjonsaktiviteter i det foregående regnskapsåret.
Denne rapporten gir en oversikt over områdene som skapte
mest oppmerksomhet eller diskusjoner med ledelsen, samt en
gjennomgang av selskapets interne kontrollprosedyrer, inkludert
svakheter som er identifisert og forslag til forbedringer. Revisor
gjør seg tilgjengelig etter anmodning for møter med styret hvor
ingen medlemmer av toppledelsen er tilstede, og styret gjør
det samme etter anmodning fra revisor. Generalforsamlingen
informeres om selskapets bruk av og godtgjørelse til revisor, og
detaljene fremkommer i årsrapportens note 2.
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