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NOTE 27 
LØNNSKOSTNADER OG 
 AKSJEBASERT AVLØNNING

Lønnskostnader består av:
2011 2010

Lønninger 3 681 3 497

arbeidsgiveravgift 782 730

pensjonskostnader (note 21) 341 351

aksjebasert avlønning 25 18

andre personalkostnader 131 115

sum 4 960 4 711

antall årsverk 7 839 7 643

oversikt over lønn, variabel lønn og andre ytelser gitt til konsernledelsen  
i 2011 (noK 1 000):

navn: Lønn inkl.  feriepenger
Variabel lønn  

(utbetalt 2011) LtI -program Andre ytelser
regnskapsført 

pensjons kostnad Utestående lån

rolv erik ryssdal 3 048 1 300 996 217 2 486 -

trond berger 2 427 1 020 657 197 1 678 800

camilla Jarlsby 1 634 450 450 124 653 398

Sverre Munck 2 447 906 657 195 1 953 370

terje Seljeseth 2 120 950 579 229 2 243 400

Gunnar Strömblad 2 332 1 328 572 17 2 638 -

raoul Grünthal 2 784 776 608 29 771 -

didrik Munch 2 594 1 217 600 157 1 727 -

Lånene til konsernledelsen er avdragsfrie, og rentebetingelsene er 1 % under  
normalrentesatsen.

oversikt over lønn, variabel lønn og andre ytelser gitt til konsernledelsen  
i 2010 (noK 1 000):

navn:
Lønn inkl.

  feriepenger
Variabel lønn  

(utbetalt 2010) LtI -program Andre ytelser
regnskapsført 

 pensjonskostnad Utestående lån

rolv erik ryssdal 2 991 663 920 218 2 579 800

trond berger 2 397 553 609 486 1 824 800

camilla Jarlsby 1 578 121 399 134 369 400

Sverre Munck 2 577 553 609 197 1 715 370

terje Seljeseth 1 961 225 538 234 1 702 400

torry pedersen 2 029 338 509 168 1 079 800

Gunnar Strömblad 2 899 738 716 131 2 829 -

cathrine Foss Stene 3 112 461 - 145 812 -
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Lånene til konsernledelsen er avdragsfrie, og rentebetingelsene er 1 % under 
normalrentesatsen.

cathrine Foss Stene fratrådte sin stilling som konserndirektør fra 16. april 
2010. hennes ansettelsesforhold med Schibsted opphørte 30. september 
2010. etterlønn for 12 måneder etter opphørstidspunkt er utbetalt i 2010. 

Variabel lønn
Schibsteds konsernsjef og øvrig konsernledelse deltar i et årlig program for 
variabel lønn som er knyttet til årlig måloppnåelse. Målene er todelt og knyttes 
til finansielle og ikke-finansielle mål. Kriteriene inngår i en samlet vurdering. For 
konsernsjefen er variabel lønn begrenset til maksimalt seks månedslønner. For 
øvrig konsernledelse varierer den variable andel av lønnen fra maksimalt fire 
til seks månedslønner. Konsernsjefen og øvrig konsernledelse deltar i tillegg i 
Schibsteds treårige aksjebaserte program (Lti) som hovedsakelig er knyttet til 
resultatmål over en treårsperiode. 

etterlønnsordninger
Konsernsjefen har etterlønn tilsvarende atten månedslønner utover 
oppsigelsestiden på seks måneder. Øvrig konsernledelse og ledende 
ansatte har normalt etterlønnsordninger fra 6–18 månedslønner avhengig 
av stillingsnivå. det gjelder normalt konkurransebegrensninger og 
avkortningsbestemmelser i etterlønnsperioden. Styrets leder har ingen 
særskilte vederlagsordninger ved fratredelse.  

Pensjonsordninger
Konsernsjefen har rett, og hvis Schibsted krever det, plikt til å fratre ved 
fylte 62 år. Full årlig førtidspensjon utgjør 66 % av pensjonsgrunnlaget. 
alderspensjonsløsningen innebærer at konsernsjefen ved fylte 67 år mottar en 
livsvarig alderspensjon tilsvarende 66 % av fastlønn. Uførepensjonen er 66 % 
av fastlønn. ektefelle/samboerpensjon er 50 % av fastlønn og barnepensjonen 
er 15 % av fastlønn. 

de norske konserndirektørene har rett, og hvis Schibsted krever det, plikt til 
å fratre ved fylte 62 år. i perioden frem til ordinær pensjonsalder (67 år) får 
de en pensjon på 66 % av fastlønn. Full årlig alderspensjon/uførepensjon for 
de norske konserndirektørene utgjør 66 % av fastlønnen. Øvrige medlemmer 
av konsernledelsen har ulike pensjonsløsninger innenfor rammen av det 
som gjelder for de norske konserndirektørene med hensyn til ytelsesnivå. 
Konserndirektørene for Sverige har en ytelsesbasert pensjonsforsikring på nivå 
med de norske konserndirektørene.
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oversikt over godtgjørelse til styret i 2011 (noK 1 000):

styrehonorar *
Honorar komiteer 

og utvalg

styrehonorar fra 
andre foretak i 

konsernet
Lønn inkl. 

 feriepenger naturalytelser
regnskapsført 

pensjonskostnad
samlet 

 godtgjørelse

Konsernstyret, utvalg og komiteer:

ole Jacob Sunde, styrets leder og leder 
kompensasjonsutvalg 700 70 - - 8 - 778 

Karl-christian agerup, styremedlem og 
medlem revisjonsutvalg 300 65 80 - - - 445 

Monica caneman, styremedlem og leder 
revisjonsutvalg 350 107 80 - - - 537 

Marie ehrling, styremedlem og medlem 
kompensasjonsutvalg 342 41 - - - - 383 

christian ringnes, styremedlem og 
medlem revisjonsutvalg 300 65 - - - - 365 

eva berneke, styremedlem 334 - - - - - 334

anne-Lise Mørch von der Fehr, 
 ansatt medlem og medlem 
 kompensa sjons utvalg ** 300 41 - 813 70 93 1 317 

Gunnar Kagge, ansattmedlem ** 300 - - 640 9 258 1 207 

Frank Johan Johansen, ansatt   vara-
medlem ** - - 80 531 6 233 850 

arve Jakobsen, ansattvaramedlem ** - - - 482 13 35 530 

hege Lyngved odinsen, ansattvara-
medlem ** - - - 697 70 55 822 

Øystein Simensen, ansattvaramedlem ** - - - 837 - 96 933 

John a. rein, leder valgkomite - 96 - - - - 96

Gunn Wærsted, medlem valgkomite - 66 - - - - 66 

Nils bastiansen, medlem valgkomite - 66 - - - - 66 

sum 2 926 617 240 4 000 176 770 8 729 

* Styrehonorar inkluderer kompensasjon for tidsbruk ved lang reisevei.        

** For ansatte medlemmer inkluderer samlet godtgjørelse også lønn og andre ytelser i ordinær stilling.       

revisor
honorar til konsernets revisorer for regnskapsåret 2011 utgjør følgende: 

(tall i noK 1 000, eks. mva) Lovpålagt revisjon
Andre attesta   sjons-

tjenester
skatte- og 

 avgiftsrådgivning
Andre tjenester  
utenfor revisjon sum

schibsted konsern

ernst & Young 9 166 425 952 5 182 15 725

andre revisorer 1 078 272 1 398 980 3 728

sum 10 244 697 2 350 6 162 19 453

schibsted AsA

ernst & Young 790  - 40  1 730 2 560
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Under vises oversikt over utestående opsjoner for de ledere som 
 omfattes av opsjonsprogrammet:

Beholdning
1.1.2011

Utløpt og 
gått tapt 2011

Beholdning
31.12.2011

Gj.sn.
løpetid

rolv erik ryssdal  45 000  (7 500)  37 500 2,5

Gunnar Strömblad  45 000  (15 000)  30 000 2,1

trond berger  45 000  (15 000)  30 000 2,1

Sverre Munck  45 000  (15 000)  30 000 2,1

camilla Jarlsby  7 500  -  7 500 2,8

raoul Grünthal  22 500  (7 500)  15 000 2,1

Øvrige  192 500  (67 500)  125 000 

sum  402 500  (127 500)  275 000 

Langsiktig incentiv ordning (LtI program)
Schibsted innførte i 2010 et årlig rullerende treårig prestasjonsbasert 
aksjekjøpsprogram («Lti-program») for sentrale ledere i konsernet. ordningen 
omfatter totalt 43 deltakere i 2010 programmet og 58 deltakere i 2011 
programmet i Norge, Sverige, estland og Spania.

Lti-programmet er delt inn i tre deltakernivåer. Nivå 1 er for konsernsjefen, 
nivå 2 for medlemmer av konsernledelsen og nivå 3 for utvalgte 
nøkkelpersoner i konsernet samt ledere/ledergrupper i sentrale 
datterselskaper. For hvert nivå får deltakerne et definert «Grunnbeløp» 
som regnes i prosent av fastlønnen.     
 
1/3 av Grunnbeløpet («aksjekjøpsbeløpet») tildeles ved programmets oppstart 
i form av aksjer i Schibsted som har en bindingstid ut programmets løpetid (3 
år). dersom en deltaker på nivå 1 eller 2 slutter i løpet av bindingstiden skal 
aksjekjøpsbeløpet tilbakebetales. en tilsvarende begrensning gjelder ikke for 
deltakere på nivå 3.      

resten, dvs. 2/3 av Grunnbeløpet («prestasjonsbeløpet»), knyttes til treårige 
prestasjonskriterier. prestasjonskriteriene er resultatmål som ses mot 3 års 
ebita for konsern eller deltakerens virksomhet. Ved utløpet av treårsperioden 
får deltakerne oppgjør i Schibsted-aksjen basert på måloppnåelse, og antall 
aksjer beregnes med utgangspunkt i snittkurs over programmets treårsperiode. 
Faktisk utbetaling etter tre år vil være avhengig av grad av måloppnåelse i 
perioden. dersom minimum måloppnåelse ikke nås over treårsperioden, vil kun 
aksjekjøpsbeløpet være utbetalt ved avslutning av treårsprogrammet. 
     
Ved utbetaling av aksjekjøpsbeløp og prestasjonsbeløp er Schibsted ansvarlig 
for gjennomføring av skattetrekk således at kun nettobeløp etter gjennomført 
skattetrekk utbetales i form av aksjer i Schibsted. programmet behandles 
derfor regnskapsmessig delvis som en aksjebasert betalingstransaksjon 
med oppgjør i kontanter (skattetrekk) og delvis som en aksjebasert 
betalingstransaksjon med oppgjør i egenkapital (netto utbetaling i form 
av aksjer). Kostnad knyttet til andelen som behandles som aksjebasert 
betalingstransaksjon med oppgjør i egenkapital innregnes i egenkapitalen, 
mens kostnad knyttet til andelen som behandles som aksjebasert 
betalingstransaksjon med oppgjør i kontanter innregnes som en forpliktelse.

Kostnad og økning i egenkapital eller forpliktelse innregnes over 
innvinningsperioden på 3 år for de deler av den samlede kompensasjonen 
som har et reelt krav om tjenestetid ut programmets løpetid. dette gjelder for 

Aksjebasert avlønning (inkludert i lønnskostnader) består av:

2011 2010

Kostnad opsjonsprogram 2 3

Kostnad Lti program 23 15

sum 25 18

herav innregnet i egenkapital  
(transak sjoner med oppgjør i egenkapital) 14 10

herav innregnet som forpliktelse  
(transaksjoner med oppgjør i kontanter) 11 8

opsjonsordning
Schibsted har frem til 2010 hatt et opsjonsprogram for konsernledelsen og 
sentrale nøkkelpersoner. programmet ble terminert i 2010 ved innføring 
av nytt prestasjonsbasert aksjekjøpsprogram («Lti-program»), men de 
individuelle utestående opsjonsordningene er fortsatt gyldige. programmet 
behandles regnskapsmessig som en aksjebasert betalingstransaksjon 
med oppgjør i egenkapital. Kostnad og økning i egenkapital innregnes over 
tjenesteperioden på 3 år.

Utvikling i utestående opsjoner er som følger:

2011 2010

Utestående 1.1  402 500  582 500 

Utøvet  -  (127 500)

Utløpt og gått tapt  (127 500)  (52 500)

Utestående 31.12  275 000  402 500 

herav fullt opptjent  132 500  127 500 

Utestående opsjoner per 31.12.2011 har følgende betingelser:

Utløpsdato Utøvelseskurs (noK) Antall opsjoner

24. juni 2013  132,70 132 500

7. oktober 2014  51,00 142 500

Maksimal gevinst per aksje som ledende ansatte kan oppnå ved utøvelse av 
opsjonene er lik 1,460375 multiplisert med utøvelsesprisen per aksje.

Schibsteds ordinære generalforsamling 2010 vedtok endring av vilkårene for 
konsernets opsjonsordning for å justere for effekten av fortrinnsrettsemisjonen 
som ble gjennomført i juli 2009. Justering av antall aksjer per opsjon og 
utøvelseskurs er gjort i samsvar med børsens derivatregelverk, slik at verdien 
av opsjonene opprettholdes etter emisjonen.

etter justeringen gir hver opsjon rett til å kjøpe 1,256 aksjer. Utøvelseskurs er 
justert med en faktor på 0,797065. det samme gjelder maksimalkurs. Øvrige 
vilkår for opsjonsprogrammet er uendret.

det ble ikke utøvd noen opsjoner i 2011. Samlet utøvelsespris for 
utøvde opsjoner i 2010 var NoK 22,9 mill. Virkelig verdi av aksjene på 
utøvelsestidspunktet var NoK 25,6 mill. 
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prestasjonsbeløp og andel av aksjekjøpsbeløp for nivå 1 og 2 som behandles 
som aksjebasert betalingstransaksjon med oppgjør i egenkapital. resterende 
kostnad og økning i egenkapital eller forpliktelse innregnes umiddelbart ved 
programmets oppstart.    

prestasjonsbeløp vil variere basert på grad av oppnåelse av gitte resultatmål. 
Kostnad som skal innregnes over innvinningsperioden estimeres ved 
slutten av hver rapporteringsperiode basert på forventet virkelig verdi av 
forpliktelsen for transaksjoner som gjøres opp i kontanter og basert på antall 
egenkapitalinstrumenter som forventes innvunnet for transaksjoner som 
gjøres opp i egenkapital.

estimerte totale kostnader for LtI programmets løpetid (3 år):

2011 Program 2010 Program

Verdi aksjekjøpsbeløp ved tildeling 11 8

Verdi prestasjonsbeløp ved tildeling 22 18

Justert verdi prestasjonsbeløp - 6

estimert total kostnad over programmets 
løpetid 33 32

2011 Program 2010 Program sum

innregnet i lønns kostnad 2010 - 15 15

innregnet i lønns kostnad 2011 15 8 23

innregnes over gjenværende 
 innvinningsperiode 18 9 27

dersom minimum måloppnåelse innfris vil estimerte totale kostnader 
for prestasjonsbeløp over Lti programmets løpetid vil kunne variere med 
inntil 50 % i forhold til verdi ved tildeling. oppnås ikke minimumskravet vil 
prestasjonsbeløpet bli NoK 0.

Forutsetninger som er benyttet for beregning av verdi LtI program:

2011 2010

Utbytte  3,25  3,06 

Sluttkurs benyttet ved bonusaksjer  
tildelt 30.6  172,60  126,00 

Snittkurs 1.1–31.12  148,98  144,01 

Sluttkurs 31.12  148,90  172,00 

risikofri rente 2,51 % 3,52 %

Modell  Monte carlo  Monte carlo 

Aksjeprogram
ansatte i konsernet tilbys årlig å kjøpe aksjer til en verdi av NoK 7 500 med 
20 % rabatt.


