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NRKs virksomhet
NRK fremstår også i 2006 som landets 
viktigste kringkastingsselskap med hoved-
ansvar for å produsere og distribuere et 
radio- og fjernsynstilbud til hele befolknin-
gen. NRK leverer også et omfattende tilbud 
på Internett og tekst-TV. NRK produserer 
og distribuerer programmer fra �2 dis-
triktskontorer i tillegg til hovedkontoret på 
Marienlyst i Oslo, NRK-senteret på Tyholt i 
Trondheim og Sámi Radio i Karasjok.
 NRKs oppdrag som allmennkringkas-
ter er bl.a. konsekvent å fremme ytrings- 
og informasjonsfriheten, de demokratiske 
grunnverdiene, de grunnleggende mennes-
kerettigheter og det enkelte menneskets 
frihet og verdighet.
 NRKs programvirksomhet skal være 
uavhengig av alle særinteresser, politiske så 
vel som økonomiske. NRK skal i allmenn-
hetens tjeneste være en offentlig arena for 
samfunnsdialog og debatt, fri meningsut-
veksling, informasjonsformidling, opplys-
ning, underholdning, og bidra til å styrke 
norsk språk, identitet og kultur. NRKs pro-
gramtilbud skal bidra til sosial samhørighet 
og integrering av enkeltindivider, grupper og 
samfunnslag, og speile det geografiske og 
kulturelle mangfoldet i nasjonen.
 Dette betyr at NRK skal ha et tilbud til 
alle målgrupper og være til stede på alle 
viktige medieplattformer. Det er bredden, 
helheten og kombinasjonen av kvalitetsinn-
hold og formidling som gjør NRK ledende i 
det norske mediemarked.
 NRK skal skape verdier gjennom å 
informere, utvikle, utfordre og underholde 
Norge med mangfoldig, troverdig, viktig 
og nyskapende innhold formidlet gjennom 
tekst, lyd og bilde.
 Dette betyr at allmennkringkasting 
er NRKs virksomhetsidé og unike konkur-

ransefortrinn. NRKs utfordring er å opp-
rettholde sin sterke posisjon i en digital, 
kommersiell og interaktiv medievirkelighet, 
samt sikre kommunikasjon med brukerne 
gjennom både gamle og nye kanaler.

Utvikling i markedsandeler 
og programtilbud
2006 var et positivt år og NRK var mar-
kedsleder både i radio- og fjernsynsmarke-
det, med markedsandeler for radio og TV 
på nivå med 2005. Oppslutningen om NRK 
er innenfor de målsettinger NRK selv har 
fastsatt, og to ukers arbeidskonflikt med til 
dels store endringer i publikumstilbudet 
ser ikke ut til å ha gitt noen langvarige virk-
ninger på oppslutningen om NRK.
 Fjernsynskanalene NRK� og NRK2 
sendte til sammen �5 003 timer fjernsyn 
i 2006 (�5 088 timer i 2005). I tillegg ble 
det sendt � 0�2 timer distriktsfjernsyn på 
NRK� (99� timer i 2005). Distriktskonto-
rene sendte nyheter i �� fjernsynsregioner. 
NRK� og NRK2 hadde en samlet gjen-
nomsnittlig markedsandel pr. døgn på 43,5 
prosent i 2006, sammenlignet med 43,9 
prosent i 2005. NRK� kan tas inn i hele 
landet mens NRK2 når 84,4 prosent av 
befolkningen. Analog distribusjon av NRK2 
er ikke bygget videre ut i 2006. Ved etable-
ringen av det digitale bakkesendernettet vil 
imidlertid kanalen bli riksdekkende.  
 NRKs riksdekkende radiokanaler, de 
regionale sendingene samt nisjekanalene 
sendte til sammen 62 393 timer radio i 
2006 (63 �49 timer i 2005). NRKs radio-
kanaler hadde samlet en markedsandel på 
65,7 prosent. I 2005 var markedsandelen på 
6� prosent, dog med en annen målemetode.
 Om lag 8� prosent (82 prosent i 
2005) av befolkningen var daglig innom 
NRKs programtilbud, og i løpet av en uke 
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benyttet praktisk talt hele befolkningen 
seg av NRKs program, enten i radio eller i 
fjernsyn.
 Antall brukere av NRKs nettsted, NRK.no, 
har i 2006 økt med �5 prosent sammen-
lignet med 2005. Gjennom 2006 var 608 
000 internettbrukere ukentlig innom nett-
stedet. NRK lå i desember 2006 på ��. 
plass på listen over de mest besøkte nett-
stedene i Norge i 2006, på 5. plass dersom 
man bare regner med innholdsnettsteder.
  I oktober 2006 hadde 9� prosent av 
Norges befolkning tilgang til NRK� Tekst-
TV, 70 prosent hadde tilgang til NRK2 
Tekst-TV. 60 prosent benyttet tekst-TV-til-
budet til NRK� ukentlig, mot 62 prosent i 
2005. (20 prosent benyttet seg av NRK2s 
tekst-TV-tilbud).
 For øvrig viser styret til at det er utar-
beidet et eget allmennkringkasterregnskap 
som redegjør nærmere for programvirk-
somheten i 2006.

Inntekts- og kostnadsutvikling
NRK AS (morselskapet) fikk et resultat i 
2006 på �,7 millioner kroner, og konsernet 
fikk et resultat på –4,4 millioner kroner.
 NRK har som målsetting å vise et 
driftsresultat i balanse over rullerende 5-
års-perioder. NRK har siden 200� levert 
positive driftsresultater hvert enkelt år. 
 Kringkastingsavgiften økte fra � 968,80 
kroner i 2005 til 2 039,04 kroner i 2006 
inklusive moms. Antall lisensbetalere viser 
en økning på 23 000 fra desember 2005 til 
desember 2006, og antallet lisensbetalere 
var ved utgangen av 2006 på � 793 000. 
Samlet økte kringkastingsavgiften inklusive 
tilleggsavgifter og inkassogebyrer med �26 
millioner kroner fra 2005 til 2006. Utestå-
ende krav på kringkastingsavgiften ved 
utgangen av 2006 beløper seg til 5�3,5 
millioner kroner, som er en økning på 37,5 
millioner kroner fra 2005.
 NRK hadde med bakgrunn i general-
forsamlingsvedtak lagt opp til at selskapet i 
2006 skulle endre termin for lisensåret til å 
følge kalenderåret. Dette var planlagt gjen-

nomført ved innkreving av fire måneders 
kringkastingsavgift pr. �.9.2006. Denne 
endringen ble ikke iverksatt. Det er ennå 
ikke avklart hvordan en eventuell omlegging 
skal gjennomføres. NRK har overfor depar-
tementet fremhevet at for selskapet vil det 
beste være at lisensinnkrevingen fortsetter 
på samme måte som før. Problemene i for-
bindelse med momsendring, som utløste 
generalforsamlingsvedtaket, vil trolig fore-
komme sjelden, og vil da kunne løses uten 
å gå til en omlegging av lisensinnkrevingen.
 Antallet lisensbetalere har aldri vært 
høyere. NRK legger til grunn at det er ca. 
�� prosent av husstandene som ikke beta-
ler kringkastingsavgift, men som like fullt er 
avgiftspliktige.
 Øvrige driftsinntekter utgjorde 242 
millioner kroner i 2006 mot �92 millioner 
kroner i 2005. Det er en økning som i ho-
vedsak skyldes økte inntekter fra royalties, 
sponsing, utleie av produksjonskapasitet og 
gevinst ved avgang anleggsmidler. Royalty-
inntektene var på �06 millioner kroner, en 
økning på 20 millioner kroner fra året før.
  Personalrelaterte kostnader økte med 
68 millioner kroner (3,5 prosent) fra 2005 
til 2006. Økningen er en følge av en økning 
av det generelle lønnsnivået, samt et gene-
relt høyere produksjonsnivå.
 Sum netto finansposter viste for 2006 
et positivt resultat på 23,3 millioner kro-
ner mot tilsvarende 28,7 millioner kroner i 
2005. Finansinntektene var høyere i 2006 
pga. et høyere rentenivå. At netto finanspos-
ter viste et bedre resultat i 2005 skyldes at 
man i 2005 reverserte en tidligere nedskriv-
ning av aksjene i NRK Aktivum.
  Likviditetssituasjonen vurderes som 
tilfredsstillende. Likvide midler ble redusert 
med 83 millioner kroner i forhold til utgan-
gen av 2005. NRK har fortsatt en trekkfasi-
litet opprettet i 2003 som sikrer likviditeten 
ved behov.
 Når det gjelder finansiell risiko og ri-
sikostyring, har selskapet i 2006 plassert 
hovedtyngden av likviditetsreserven i sertifi-
katmarkedet. All plassering har vært innen-
for en løpetid på ett år; i samsvar med 
styregodkjente investeringsrammer og i 
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henhold til faktisk likviditetsstrøm. Finans-
plasseringene har hatt en gjennomsnittlig 
avkastning i løpet av året på 2,8� prosent.

Kommersielle rammebetingelser, 
reklame og sponsormidler
NRKs allmenne programtilbud skal være 
reklamefritt og finansieres gjennom kring-
kastingsavgiften som fastsettes hvert år av 
Stortinget. 
 NRK kan ha sponsorinntekter i tilknyt-
ning til særskilte programkategorier. NRK 
følger de regler for sponsorfinansiering og 
visning av sponsorplakater som er truk-
ket opp i kringkastingsloven, forskrifter og 
NRKs interne retningslinjer. Sponsing ble 
i 2006 knyttet til større arrangementer av 
idrettslig og kulturell betydning. Kringkas-
tingsloven tillater reklame i NRKs Tekst-TV 
i NRK� og NRK2 og på Internett.
 NRK kan delta i eller etablere reklame-
finansierte kanaler i utlandet, men ikke i 
Norge. 
 NRKs forretningsvirksomhet drives 
gjennom det heleide datterselskapet NRK 
Aktivum AS. NRK Aktivum hadde en om-
setning i 2006 på �75 millioner kroner. 
Dette er en økning fra året før på 20 pro-
sent og skyldes at virksomheten viste god 
vekst og inntjening. NRKs vederlag fra Akti-
vum var i 2006 ��6 millioner kroner. 
 Samlet utgjør de kommersielle inn-
tektene i 2006 6,3 prosent av NRKs totale 
inntekter. NRK hadde som målsetting i 
strategiperioden 200�-2006 å nå �0 pro-
sent kommersielle inntekter i 2006. Dette 
målet ble ikke nådd.
 NRK etablerte i 2004 egne kommer-
sielle retningslinjer fastsatt av styret. Et 
eget kontrollutvalg ble oppnevnt av styret 
i 2005 for å sikre at de kommersielle ret-
ningslinjene blir etterlevd i hele NRK. Ut-
valget avgir årlig en rapport til styret i NRK. 
To av kontrollutvalgets tre medlemmer 
er ikke tilknyttet NRK i sitt daglige virke. 
Utvalget besto i 2006 av advokat Harald 
Kobbe (leder), teatersjef Ellen Horn og dis-
triktsredaktør Hans-Tore Bjerkaas. Bjerkaas 

har trådt ut av utvalget som følge av at han 
er ansatt som ny kringkastingssjef.

Etiske retningslinjer
For programvirksomheten i NRK er det 
utarbeidet en egen programhåndbok med 
egne etiske retningslinjer. Det er også ut-
arbeidet en egen etikkplakat for redaksjo-
nelle medarbeidere.

Personalet
Ved utgangen av året ble antall årsverk 
ansatte og oppdragstakere til sammen økt 
med 8� i forhold til utgangen av 2005. Øk-
ningen skyldes blant annet høyere produk-
sjonsaktivitet gjennom året. 
 Ved utgangen av 2006 hadde NRK 
3 384 ansatte, omregnet i hele årsverk. Det 
var � 476 årsverk kvinner og � 908 årsverk 
menn. 
 I slutten av mai oppstod det arbeids-
konflikt mellom NRK og NRKs medlemmer 
i Norsk Journalistlag og Norsk Tjeneste-
mannslag i forbindelse med forhandlingene 
ved lønnsoppgjøret. Arbeidskonflikten opp-
hørte i midten av juni.   

Likestilling
Kjønnsfordelingen blant ansatte i NRK har 
vært relativt stabil over lengre tid, kvinne-
andelen er nå på 44 prosent. 
 Andelen kvinnelige ledere er økt siste 
år og er nå på 4� prosent. Blant redaksjo-
nelle ledere er kvinneandelen 43 prosent. 
Ved utgangen av 2006 var det i NRKs ho-
vedledelse 2 kvinner og 8 menn.
 NRKs styre består av 9 medlemmer 
hvorav 4 kvinner.
 NRK rekrutterte 73 nye fast ansatte 
medarbeidere i 2006, hvorav 27 kvinner 
og 46 menn. Av �33 medarbeidere som 
ble rekruttert til nytt arbeid internt, var det 
53 prosent kvinner.
 NRK driver en betydelig intern opplæ-
ringsvirksomhet, og det var dette året rela-
tivt sett flere kvinner enn menn som deltok 
i opplæringstilbudene. Av til sammen 
6 �75 kursdagsverk i regi av Kompetanse-
avdelingen, ble 52 prosent gjennomført av 
kvinnelige kursdeltakere.
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Arbeidstiden for NRKs ansatte reflekterer 
at produksjon og avvikling av programmer 
skjer til ulike tidspunkter på døgnet. Ram-
mevilkår for arbeidstid og kompensasjon er 
regulert i en felles tariffavtale, og er således 
lik for begge kjønn. Flere kvinner enn menn 
jobber deltid i NRK. �7 prosent av våre 
kvinnelige ansatte jobber ikke full stilling. 
Blant de mannlige ansatte er tilsvarende 8 
prosent. Omfanget av overtid er også noe 
høyere blant menn enn blant kvinner.
 Det er inngått særavtale om likestilling 
mellom NRK og selskapets fagforeninger. 
NRKs administrasjon utarbeider likestil-
lingsstatistikk som en del av den årlige 
personalstatistikken.

Nynorsk mediesenter
NRK etablerte i 2004 Nynorsk mediesenter 
i Førde. Hovedformålet er å styrke nynorsk 
i journalistisk arbeid. Aktivitetene er knyttet 
til utdanning av studenter og til kursvirk-
somhet for blant annet offentlig forvaltning 
og næringslivet.
 Alt fra oppstarten var det stor søking 
til studieplassene, og frem til utgangen av 
2006 er det blitt uteksaminert 20 kandida-
ter. Kandidatene er etterspurte og positivt 
mottatt i ulike redaksjonelle miljø.

Arbeidsmiljøet
Som en konsekvens av at NRK i 2004 inn-
gikk avtale om Inkluderende Arbeidsliv, var 
hovedmålet for 2006 på HMS-området å 
forebygge og redusere langtidssykefravæ-
ret. 
 I 2006 var det totalt 50 289 fraværs-
dager i NRK. Dette er � 446 dager flere 
enn i 2005. Vi hadde en sykefraværspro-
sent på 5,8 mot 5,6 prosent for 2005. Det 
gjøres en rekke tiltak for å holde sykefra-
været på lavt nivå, bl.a. ved at sykefraværs-
utviklingen drøftes i divisjonenes ledelses-
fora i samarbeid med bedriftshelsetjenes-
ten med særlig vekt på det arbeidsrelaterte 
sykefraværet og forebyggende arbeid. Som 
en kvalitetssikring av arbeidet, blir alle an-
satte på Marienlyst med sykefravær mer 
enn 8 uker innkalt til bedriftslege. 
 Også i 2006 ble det gjennomført en 
medarbeiderundersøkelse som ledd i 

NRKs HMS-kontroll. Etter at undersøkelsen 
ble gjennomført i 2005, ble det foretatt 
en evaluering av denne i samarbeid med 
representanter for de ansatte. Ny medar-
beiderundersøkelse ble derfor gjennomført 
i 2006. Denne følger hovedtrekkene i den 
forrige undersøkelsen, slik at det er mulig 
å sammenligne resultatene i 2006 med 
foregående år på mange områder.
 Vi har fortsatt å holde fokus på sikker-
heten i opptakssituasjoner.
 I 2006 rettet bedriften et styrket fokus 
på skader og ulykker. Totalt ble det regis-
trert 58 skader/ulykker. Dette er en økning 
på �� meldte skader i forhold til 2005. Det 
har også vært en økt bevissthet omkring 
registrering av yrkesskader og økt fokus på 
gjeldende rutiner for skader/ulykker. 
 For en fyldigere gjennomgang henvises 
det til den årlige revisjonsrapporten for 
HMS i NRK.

Det ytre miljøet
NRK slipper ikke ut annen forurensning 
enn den som er fra fyringsolje, samt det 
som normalt kommer fra ventilasjon. Spe-
sialavfall oppbevares i forskriftsmessige 
containere. Brukere av spesialavfall har 
egne rutiner for dette.

Fremtidig utvikling
I den digitale medieverdenen vil allmenn-
kringkasting bli viktigere enn noen gang i et 
stadig mer kommersielt marked. Oppgaven 
for NRK blir fortsatt å gi et bredt kvalitets-
tilbud til alle, til en rimelig pris og på en 
enkel måte. NRK må være konkurransedyk-
tig med en kombinasjon av godt redigerte 
kanaler og tilbud til smale grupper. Nye 
medier utfyller og bygger opp under kjer-
netilbudet. NRK tar sikte på å forsvare sin 
sterke stilling som kringkaster med en kom-
binasjon av basiskanaler, tematiske kanaler 
og interaktive tjenester. 
 Høsten 2006 vedtok styret NRKs strate-
giplan frem mot 20�2. Hovedmålsettingene 
vil blant annet være å utvikle det digitale 
mediehuset og tydeliggjøre NRKs viktige 
samfunnsoppdrag for årene fremover. 
 For radioen er målet å opprettholde lyt-
tingen til en solid allmennradio i tre kanaler, 
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i tillegg til nisjekanaler (for eksempel ”Alltid 
Nyheter”, ”Alltid Klassisk” og Mptre), på et 
høyt kvalitetsnivå. 
 For fjernsynet er utfordringen å opp-
rettholde og ivareta seernes oppslutning om 
NRK som landets viktigste kringkaster. NRK 
forventer at kostnadene knyttet til erverv 
av rettigheter til attraktive begivenheter og 
arrangementer vil øke. Dette gjelder ikke 
minst innen idrett. NRK er innstilt på å kun-
ne finne frem til løsninger også sammen 
med andre aktører for å sikre publikum 
tilgang gjennom NRK til slike begivenheter 
også i fremtiden. 
 Konkurransen om oppmerksomhe-
ten på Internett er hard. NRK har en unik 
bredde og dybde i sitt innhold på Internett. 
Videreutvikling av tilgjengeligheten til alt 
stoffet, tydelig profilering og sterkere mar-
kedsføring er viktige elementer i det fort-
satte arbeidet for å gjøre NRK.no til ett av 
Norges mest besøkte nettsteder.
 Skal NRK beholde en ledende posisjon 
i det norske mediemarkedet og videreføre 
kringkasterrollen med et innholdstilbud 
med klar allmennkringkasterprofil og høy 
markedsandel, vil bedriften i årene frem-
over ha behov for at inntektene øker utover 
prisstigningen. NRK vil ha behov for ram-
mebetingelser som omfatter et sett av vir-
kemidler og ulike typer ressurser som kan 
sikre NRKs økonomi. Dette er blant annet 
knyttet til å sikre NRK rett til å kreve kring-
kastingsavgift på nytt mottakerutstyr og nye 
distribusjonsplattformer slik at lisensgrunn-
laget ikke blir utvannet.
 NRK opprettet sammen med TV 2 et 
selskap, Norges Televisjon AS (NTV). I 2005 
kom Telenor inn som eier i selskapet, slik at 
selskapet nå eies av tre likeverdige parter 
med en eierandel hver på 33 �/3 prosent. 
NTV fikk i 2006 konsesjon for å drive et 
digitalt bakkenett i Norge. Bakkenettet skal 
lanseres høsten 2007, og vil bli rullet ut re-
gionvis. Det analoge bakkenettet er forutsatt 
slokket i slutten av 2009. 
 For NRK er etablering av og eierdelta-
gelse i et digitalt bakkenett avgjørende for 
å sikre NRKs posisjon som allmennkring-
kaster, ettersom bakkenettet vil være den 
digitale distribusjonsplattformen som sikrer 

tilnærmet �00 prosent dekning av NRKs 
allmennkringkastertilbud. 
 Det etableres et eget betal-tv-tilbud, 
organisert i et eget selskap med samme 
eierfordeling som i NTV. NRKs deltagelse i 
dette selskapet ble godkjent av generalfor-
samlingen i 2006.
 På radiosiden vil NRK øke dekningen 
av digitale radiosignaler (DAB) i årene frem-
over utover dagens nivå på ca. 70 prosent. 
NRK har som utgangspunkt å slokke de 
analoge radiosignalene i FM-nettet innen 
utgangen av 20�4. I god tid før dette skal 
digitale radiosignaler være landsdekkende. 
For å stimulere bruken av DAB-teknologi 
har NRK i 2006 lansert flere nye radiokana-
ler på DAB.
 For at NRK skal kunne føre kontroll 
med plikten til å betale kringkastingsavgift, 
foreligger det som kjent meldeplikt for for-
handlere av avgiftspliktig utstyr. For bedre å 
kunne føre slik kontroll, arbeider NRK for å 
få rapportert nødvendige data fra kundere-
gistrene til distributører av kringkastingssig-
naler.

Kringkastingsavgiften 2006 og 2007
Stortinget har vedtatt at kringkastingsav-
giften for 2007 skal være 2 �08,80 kroner 
(inkl. 8 prosent mva.). Dette er en økning 
på 65 kroner fra 2006 da kringkastings-
avgiften var på 2 039,04 kroner (inkl. 8 
prosent mva.). Eksklusive merverdiavgift 
øker kringkastingsavgiften for NRK med 60 
kroner fra � 888 kroner til � 948 kroner.
 I forbindelse med planene om en ny 
barnekanal, samt opprusting av NRK2 til 
en nyhets- og aktualitetskanal, ba styret 
om en økning av lisensen med 95 kro-
ner, eksklusiv moms, for 2007. Stortinget 
vedtok en økning på 60 kroner, 35 kroner 
mindre enn det NRK ba om. Samtidig ga 
myndighetene uttrykk for at de ønsket at 
NRK skulle iverksette etableringen av bar-
nekanalen og styrkingen av NRK2. 
 Når forslaget om lisensøkning på 95 
kroner ikke ble imøtekommet, har styret ved-
tatt et budsjett for 2007 med et underskudd 
på 8� millioner kroner for å kunne lansere 
barnekanalen fra høsten 2007 og styrke pro-
gramtilbudet på NRK2 som planlagt. 
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Oslo, den 18. april 2007

Hallvard Bakke Valgerd Svarstad Haugland Kåre Lilleholt 
Styreleder Nestleder

Stig Magnus Herbern Karin Julsrud  Sif Vik

Else Barratt-Due Geir Helljesen Per Asbjørn Ravnaas

Hans-Tore Bjerkaas
Administrerende direktør 

NRK kan ikke basere den løpende pro-
gramproduksjonen på underskudd. NRK 
vil derfor be departementet om en ekstra-
ordinær lisensøkning for 2008, for bl.a. å 
kunne dekke inn kostnadene til etablerin-
gen av den tredje TV-kanalen.
 I perioden 2007 til 2009 vil NRK uan-
sett som følge av høye distribusjonskost-
nader med parallelldistribusjon (både over 
digitalt og analogt nett) få et regnskaps-
messig underskudd. 
 

Styrets sammensetning og 
ny kringkastingssjef
På generalforsamlingen �5. juni 2006 ble 
Hallvard Bakke valgt til ny styreleder etter 
Eldbjørg Løwer. Valgerd Svarstad Haugland 
ble valgt til ny nestleder. I tillegg ble Sif Vik og 
Karin Julsrud valgt inn i styret. Foruten Løwer 
forlot Christine B. Meyer, Pia Svendsgaard og 
Thor Bjarne Bore styret.
 I januar 2007 utnevnte styret dis-
triktsredaktør Hans-Tore Bjerkaas til ny 

kringkastingssjef etter John G. Bernander. 
Bjerkaas tiltrådte stillingen �9. mars. 
 Styret vil benytte anledningen til å 
takke Bernander for den gode jobben han 
har gjort som kringkastingssjef gjennom 
seks år.

Resultatdisponering 
Det fremlagte årsresultatet gir etter styrets 
mening en riktig fremstilling av virksomhe-
ten i 2006. Styret foreslår at overskuddet 
på �,7 millioner kroner i NRK disponeres 
til opptjent egenkapital. NRKs bokførte 
egenkapital blir etter dette � 568 millioner 
kroner. 
 For konsernet viser årsresultatet et un-
derskudd på 4,4 millioner kroner.

Fortsatt drift
Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til 
grunn for årsregnskapet.
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Resultatregnskap 2006
(beløp i hele � 000) 

 

 Konsern NRK AS 

 2006 2005  Note 2006 2005

 3 580 949 3 454 663 Kringkastingsavgift  3 580 949 3 454 663

 30� 508 238 575 Annen driftsinntekt  242 252 �9� 95�

 3 882 457 3 693 238 Sum driftsinntekter  3 823 201 3 646 614 

    

   Beholdningsendring egenproduserte   

 2 675 67 9�� programmer 2 2 675 23 222

 � 9�8 280 � 849 245 Lønnskostnad 3 � 896 872 � 83� 85�

 300 348 289 687 Honorarer og fremmedytelser  276 283 272 �88

 300 ��6 289 48� Sendertekniske kostnader  300 ��6 289 48�

 232 453 2�9 656 Avskrivning 5, 6 23� 870 2�8 599

 � �46 925 993 983 Annen driftskostnad  � �36 4�� � 030 692

 3 900 797 3 709 963 Sum driftskostnader  3 844 227 3 666 034

      

 -18 340 -16 725 Driftsresultat  -21 026 -19 420

      

 -7 872 -940 Resultat fra tilknyttet selskap 7  

 28 043 �8 625 Renteinntekt  26 799 �7 520

 8 27� 6 �64 Annen finansinntekt  8 27� 6 �64

 � 00� 753 Rentekostnad  987 553

 �0 768 7 244 Annen finanskostnad  �0 768 -5 556

 16 674 15 852 Sum finansposter  23 316 28 687

      

 -1 666 -873 Resultat før skattekostnad  2 290 9 268

      

 2 699 � 520 Skattekostnad �4 600 387

 -4 365 -2 393 Årsresultat  1 690 8 881
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Balanse 
(beløp i hele � 000) 

 

 Konsern NRK AS 

 31.12.06 31.12.05  Note 31.12.06 31.12.05

   Eiendeler   
   Anleggsmidler   

   Immaterielle anleggsmidler   

 0 � 393 Utsatt skattefordel �4 0 0

 0 3 672 Goodwill 5 0 0

 0 5 065 Sum immaterielle anleggsmidler  0 0

      

   Varige driftsmidler   

 852 63� 85� 990 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 6 852 63� 802 �55

 6�4 396 5�8 765 Driftsløsøre og transportmidler 6 6�3 7�5 5�8 497

 1 467 027 1 370 755 Sum varige driftsmidler  1 466 346 1 320 652

      

   Finansielle anleggsmidler   

   Investeringer i datterselskap 7 49 000 52 0�8

 �3 069 3 94� Investeringer i tilknyttede selskaper 7 �6 925 �8 925

 �3 5�8 �3 5�8 Investeringer i aksjer og andeler 8 5 972 5 972

 �42 459 �35 7�7 Pensjonsmidler 4 �40 342 �33 466

 6 856 6 405 Langsiktige fordringer  6 75� 6 240

 175 902 159 581 Sum finansielle anleggsmidler  218 990 216 621

      

 1 642 929 1 535 401 Sum anleggsmidler  1 685 336 1 537 273

      

   Omløpsmidler   

   Beholdninger   

 �� ��3 �0 2�7 Teknisk utstyr og rekvisita  �� ��3 �0 2�7

 35� �94 306 5�� Programmer  2 350 300 305 664

 362 307 316 728 Sum beholdninger  361 413 315 881

      

   Fordringer   

 572 492 509 098 Kundefordringer �� 537 542 49� �49

 93 687 �34 257 Andre fordringer �� 84 608 �30 470

 666 179 643 356 Sum fordringer  622 150 621 619

      

   Investeringer   

 327 �32 339 997 Plasseringer i obligasjoner og sertifikater 9,�5 327 �32 339 997 

     

   Bankinnskudd/kontanter og lignende   

 2�0 093 28� 439 Bankinnskudd og kontanter  �0 20� 207 27� 0�0

 1 565 711 1 581 519 Sum omløpsmidler  1 511 902 1 548 507

      

 3 208 640 3 116 921 Sum eiendeler  3 197 238 3 085 779
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Balanse 
(beløp i hele � 000) 

 

 Konsern NRK AS 

31.12.06  31.12.05  Note 31.12.06 31.12.05

   Egenkapital og gjeld   
   Egenkapital    

   Innskutt egenkapital   

 � 000 000 � 000 000 Aksjekapital �2, �3 � 000 000 � 000 000

   Opptjent egenkapital    

 554 4�9 558 784 Annen egenkapital �2 568 �68 566 685

 1 554 419 1 558 784 Sum egenkapital  1 568 168 1 566 685 

    

   Gjeld   

   Avsetning for forpliktelser   

 430 902 384 946 Pensjonsforpliktelser 4 429 236 383 545

   Annen langsiktig gjeld   

 0 19 687 Langsiktig gjeld �6 0 0

 234 0 Utsatt skatt �4 0 0

 234 19 687 Sum annen langsiktig gjeld  0 0 

     

   Kortsiktig gjeld    

 �54 4�5 �54 964 Leverandørgjeld �� �54 594 �50 857

 �49 43� �42 387 Skyldige offentlige avgifter  �45 �25 �39 422

 9�9 239 856 �52 Annen kortsiktig gjeld ��,�4,�6 900 ��5 845 270

 1 223 085 1 153 503 Sum kortsiktig gjeld  1 199 833 1 135 549

      

 1 654 221 1 558 136 Sum gjeld  1 629 070 1 519 094 
      

 3 208 640 3 116 921 Sum egenkapital og gjeld  3 197 238 3 085 779

Oslo, den 18. april 2007

Hallvard Bakke Valgerd Svarstad Haugland Kåre Lilleholt 
Styreleder Nestleder

Stig Magnus Herbern Karin Julsrud  Sif Vik

Else Barratt-Due Geir Helljesen Per Asbjørn Ravnaas

Hans-Tore Bjerkaas
Administrerende direktør 
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Kontantstrømanalyse
(beløp i hele � 000) 

 Konsern NRK AS 

 2006 2005  2006 2005

   Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter:  

 -� 666 -873 Resultat før skattekostnad 2 290 9 268

 -�8 47� -�� 727 Gevinst ved salg av anleggsmidler -�7 829 -�� 727

 7 872 940 Resultat fra tilknyttede selskap 0 0

 3 466 -75 Nedskrivning/Reversering Aksjer og Anleggsmidler 3 466 -�2 725

 232 453 2�9 656 Ordinære avskrivninger 23� 870 2�8 599

 -45 579 -�0 77� Endringer i varelager -45 533 -�0 735

 -63 394 -85 425 Endringer i kundefordringer -46 263 -83 862

 49 822 �7 64� Endringer i kortsiktig gjeld 43 033 �5 ��9

 39 2�4 35 �62 Endringer i  netto pensjoner/langsiktig gjeld/fordringer 38 8�5 34 958

 40 ��8 4 335 Endringer i andre fordringer 45 37� 5 79�

 243 837 168 864 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 255 221 164 686

     

   Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter:  

 �8 675 �8 335 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler �8 544 �8 335

 -332 592 -293 422 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -330 763 -242 656

 3 869 0 Innbetaling ved salg av immaterielle eiendeler 0 0

 0 250 Innbetalinger  ved salg av aksjer  �9 000 0

 -�7 000 -7 4�6 Utbetalinger ved kjøp av aksjer -47 000 -35 5�8

 -327 047 -282 253 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -340 219 -259 839 

 

   Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter:  0

 0 �9 687 Innbetaling ved opptak av langsiktig gjeld 0 0

 -� 000 0 Utbetaling ved tilbakebetaling av gjeld 0 0

 -1 000 19 687 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 0 0

 -84 2�2 -93 702 Netto endringer i kontanter og kontantekvivalenter -84 998 -95 �53

 0 0 Kontanter overtatt ved fusjon av datterselskap 2 330 0

 62� 436 7�5 �88 Beholdninger av kontanter og kontantekvivalenter �.�. 6�� 007 706 2��

 537 224 621 486 Beholdninger av kontanter og kontantekvivalenter 31.12 528 339 611 058

     

   Tilleggsopplysninger  

    Kontanter og kontantekvivalenter består av kasse, bank og kortsiktige plasseringer. 
    Skattetrekkskonto utgjør 8�,5 millioner kroner i morselskap og 82,4 millioner kroner for 
    konsernet. NRK har ingen kontantstrømmer knyttet til finansiering av egen virksomhet. 
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Note 1  Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.

Utarbeidelse av konsernregnskap
Konsernregnskapet omfatter morselskapet NRK AS (NRK), datterselskapet NRK Aktivum AS 
og de tilknyttede selskapene Norges Televisjon AS og NTV Pluss AS. Konsernregnskapet er 
utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende 
mellom mor- og datterselskap er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede 
prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. 
De tilknyttede selskapene er vurdert etter egenkapitalmetoden.

Kontantstrømoppstillingen
Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metoden. Kontanter og kontant-
ekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som 
umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med 
forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter 
anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til sendeflater. Øvrige poster er klassi-
fisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.
 Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Egenproduserte 
programmer balanseføres til tilvirkningskost; det vil si at både direkte og indirekte kostnader 
er henført til programproduksjonene. Egenproduserte programmer vurderes til laveste verdi 
av tilvirkningskost og virkelig verdi.
 Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet.
 Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige driftsmidler avskrives etter en for-
nuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke 
forventes å være forbigående. 

Datterselskap/tilknyttede selskap
Datterselskaper og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. 
Investeringene er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært 
nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som 
ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. 
 Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for 
avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering 
av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert 
 avsetning for å dekke antatt tap.

Valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen på balansetidspunktet såfremt de ikke 
inngår i sikringsposisjon. Fremtidige betalingsforpliktelser i utenlandsk valuta sikres ved kjøp 
av valuta på termin i tillegg til beholdning i utenlandsk valuta som er ført til sikringskurs.
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Kortsiktige plasseringer 
Kortsiktige plasseringer i sertifikater vurderes til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost 
og virkelig verdi på balansedagen.

Beholdninger
Ved innkjøp av programmer er hovedregelen at disse balanseføres ved kjøp og kostnads-
føres når de vises. Kontrakter på programmer som er vist, men ikke betalt, er ført som kort-
siktig gjeld.
 Beholdningen av egenproduserte programmer er bokført til fullkost; det vil si at både 
direkte og indirekte kostnader er henført til programproduksjonene.

Periodisering av inntekter/Kringkastingsavgift
Stortinget fastsetter kringkastingsavgiften for ett år av gangen i forbindelse med behandling 
av statsbudsjettet i Stortingets høsttermin. Kringkastingsavgiften faktureres forskuddsvis og 
periodiseres over perioden �.3 til 28.2 påfølgende år. Frem til �998 var dagens forfallsdatoer 
samt at kringkastingsavgiften skulle betales forskuddsvis fastsatt i Forskrift om fjernsyns-
mottakere.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid 
over tre år og har en kostpris som overstiger kr 200 000. Direkte vedlikehold av driftsmidler 
kostnadsføres løpende som driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges 
driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Pensjoner
Regnskapsføringen av pensjonskostnader skjer i samsvar med norsk regnskapsstandard for 
pensjonskostnader.
 Selskapet har kollektiv (sikret) pensjonsforsikring for sine ansatte. Ordningen er en 
ytelsesplan, som betyr at selskapet har det økonomiske ansvaret for pensjonsytelsen. 
 Planens opptjeningsformel og forventet sluttlønn er lagt til grunn som opptjeningsgrunnlag. 
Planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder 
estimatavvik i den grad de overstiger �0 prosent av den største av pensjonsforpliktelsene og 
pensjonsmidlene.
 Selskapet har også usikrede pensjonsordninger. Dette omfatter i hovedsak tariffestet 
avtalefestet førtidspensjonsordning (AFP).
 Ved verdsettelsen av pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er det benyttet estimert 
verdi ved regnskapsavslutningen. De estimerte verdiene korrigeres hvert år i samsvar med 
beregning foretatt av aktuar. 
 Medlemmene i den kollektive pensjonsordningen betaler selv �,7 prosent av fast lønn og 
faste tillegg til ordningen. Regnskapsmessig er dette tilskuddet behandlet som en reduksjon 
i lønnskostnadene.
 NRK følger Norsk RegnskapsStandard 6 om pensjonskostnader. Norsk Regnskaps-
stiftelse kom 20. november 2006 med høringsutkast for veiledning ved fastsettelse av 
 pensjonsforutsetninger som blir gjeldende for NRK fra �. januar 2007. Dersom de retnings-
linjene som foreligger i høringsutkastet opprettholdes, vil det medføre en betydelig økning i 
årlige pensjonskostnader i NRK fra og med �. januar 2007. 
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Note 2 Beholdning av innkjøpte og egenproduserte programmer
(beløp i hele � 000)  

  2006 2005 

Innkjøpte filmer og serier 75 770 5� 200

Egne produksjoner under arbeid �68 374  �80 738

Ferdige egne produksjoner 32 008 �7 774

Entreprise-produksjoner eksterne produsenter 74 �48 55 952 

Sum  350 300 305 664 

 

Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser 
(beløp i hele � 000) 

  2006 2005

Lønninger � 5�� 890   � 437 264

Arbeidsgiveravgift 206 852 222 056

Pensjonskostnader �56 033 �55 620

Andre ytelser 22 097 �6 9��

Sum  1 896 872 1 831 851

  

Samlede lån til ansatte 6 754 6 242

Gjennomsnittlig antall årsverk 3 469 3 438

Lønnskostnad i datterselskap 2� 408 �7 384

Gjennomsnittlig antall årsverk i datterselskap 35 3�

Samlet godtgjørelse til kringkastingssjef (administrerende direktør) utgjorde i 2006 
kr 2 500 725. Kringkastingssjefens lønn er fastsatt til kr 2 236 000 pr. år.  Avtalt pensjonsalder 
er 60 år med alderspensjon tilsvarende 70 prosent av pensjonsgrunnlaget. Det er ordinær 
opptjeningstid for pensjonsordningen til kringkastingssjefen. Det er innbetalt kr �02 856 i 
 pensjonspremie til selskapets kollektive pensjonsordning. Kringkastingssjefen har en avtale om 
ett års lønn som sluttvederlag ved fratredelse etter minimum tre års ansettelse. Kringkastings-
sjefen disponerer firmabil og oppebærer rett til pendlergodtgjørelse etter statens satser.

Samlet godtgjørelse til styret er kostnadsført med kr  937 236.

Det er kostnadsført følgende honorar til revisor:

(beløp i hele � 000)  

    NRK AS Konsern

Lovpålagt revisjon  756 847

Andre attestasjonstjenester  60 64

Skatterådgivning 48 8�

Andre tjenester utenfor revisjon 293 3�5

Sum  1 157 1 306
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Note 4  Pensjonsforpliktelser 
Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 3 674 yrkesaktive og 666 pensjo-
nister. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av 
antall opptjeningsår og lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder. Den kollektive pensjons-
avtalen er finansiert ved fondsoppbygging i forsikringsselskapet Vital Forsikring ASA.
 I tillegg til den sikrede ordningen er NRK selv ansvarlig for forpliktelser knyttet til 
førtidspensjonering/AFP for ansatte i aldersområdet 62 til 67 år. Pr. 3�.�2.06 har NRK 
�83 førtidspensjonister som omfattes av denne ordningen. 
 Det er avsatt midler til oppbygging av tilleggspensjon for en leder i tillegg til 
 administrerende direktør.
 I datterselskapet omfattes 30 personer av både den sikrede og den usikrede 
 ordningen.
 

(Alle beløp i hele � 000)  

Årets pensjonskostnad knyttet til den sikrede ordningen: 
 
                           NRK                                                  Konsern

 2006 2005 2006 2005

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 68 �88     67 842 69 �22 68 509

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 55 �24 50 �9� 55 404  50 4�� 

Avkastning på pensjonsmidler -60 380 -54 55� -60 725 -54 848

Amortisering av planendring/estimeringstap 9 864 �0 �6� 9 942 �0 223

Administrasjonskostnader 5 992 5 392 6 057 5 449 

Arbeidsgiveravgift �0 32� �0 354 �0 454 �0 447

Netto pensjonskostnad 89 109 89 389 90 254 90 190

      

   

Årets pensjonskostnad knyttet til den usikrede ordningen: 
 
                            NRK                                                  Konsern

 2006 2005 2006 2005

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 40 032 39 683 40 203 38 809

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen �8 89� �7 776 �8 954 �7 828

Amortisering av planendring/estimeringstap 242 � 092 242 � 092

Arbeidsgiveravgift 7 759 7 678 7 790 7 70�

Netto pensjonskostnad 66 924 66 231 67 189 66 432

    

    

Pensjonsmidler knyttet til den sikrede ordningen: 
  
                            NRK                                                  Konsern

 2006 2005 2006 2005

Opptjente pensjonsforpliktelser pr. 3�.�2 -957 �65 -878 �43 -962 577 -882 389

Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering -260 458 -237 33� -26� 85� -238 369

Beregnede pensjonsforpliktelser pr. 3�.�2 -� 2�7 623 -� ��5 474 -� 224 428 -� �20 758

Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr. 3�.�2 � 097 407 995 28� � �03 908 � 000 855

Ikke resultatført virkning 
av estimatavvik/planendringer 244 303 238 208 246 479 239 909

Arbeidsgiveravgift �6 255 �5 460 �6 500 �5 72�

Netto pensjonsforpliktelse/-midler  140 342 133 476 142 459 135 727
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Pensjonsmidler knyttet til den usikrede ordningen: 
  
                            NRK                                                  Konsern

 2006 2005 2006 2005

Opptjente pensjonsforpliktelser pr. 3�.�2 -309 239 -300 5�5 -3�0 �00 -296 �64

Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering -��3 907 -9� 245 -��4 53� -9� 76�

Beregnede pensjonsforpliktelser pr. 3�.�2 -423 �46 -39� 760 -424 63� -387 926

Ikke resultatført virkning
av estimatavvik/planendringer 43 447 52 570 43 459 52 590

Arbeidsgiveravgift -49 538 -44 355 -49 73� -43 934

Netto pensjonsforpliktelse -429 236 -383 545 -430 902 -379 310

 2006 2005

Diskonteringsrente 5% 5%

Forventet avkastning på fondsmidler 6% 6%

Forventet lønnsøkning/pensjonsøkning/G-regulering 2,5% 2,5%

Arbeidsgiveravgift �3,�% �3,�%

Uttakstilbøyelighet AFP

-under 64 år 25% 25%

-etter 64 år 50% 25%

Som aktuarmessige forutsetninger for demokratiske faktorer og avgang 

er det lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring.

Note 5  Immaterielle eiendeler
(beløp i hele � 000)

    Goodwill

Anskaffelseskost 0�.0�.06     4 45�

Akkumulerte avskrivninger 0�.0�.06        779

Årets avskrivninger        445

Avgang ved salg     3 227 

Bokført verdi 31.12.06     0 

Goodwill er knyttet til datterselskapet NRK Aktivum og gjelder kjøpet av Ungdomsmagasinet AS i 2004. 
Virksomheten ble solgt pr. 3�.�2.06.
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Note 6  Varige driftsmidler 
(beløp i hele � 000)     

                    Morselskap          Datterselskap            Konsern 

 Tomter Bygninger Driftsløsøre    Inventar, Sum
   og transp.midl. bygg/uteanl.  

Anskaffelseskost �.� 70 63� � 52� 870 3 3�9 04�            2 552 4 9�4 094

Tilgang 2006        282        86 068   295 396                 68� 382 427

Avgang 2006 398 3�8  0 �3� 846

Akkumulerte av-/nedskrivninger �.�  790 295 2 800 595 2 284 3 593 �74

Årets ordinære avskrivninger     32 758 �99 ��2 �38 232 008

Årets nedskrivninger  2 45� � 0�5  3 466

Bokført verdi 31.12 70  515 782 116 613 715 681 1 467 027

      

Økonomisk levetid 5 - 40 år 4 – �0 år  

Avskrivningsplan Lineær Lineær  

     

Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler  (beløp i hele � 000):   

 Avtaleperiode Årlig leie  Gjenstående leieperiode 

Transportmidler      � – 4 år       �� 695  0 – 3,5 år 

Inventar og programteknisk utstyr � – 6 år 900  � – 5 år 

Bygninger 25 år � 494     �6 år 

Sum  14 089

Note 7 Datterselskap og tilknyttede selskaper
(beløp i hele � 000)

             Balanseverdi
Firma Forretningskontor Eierandel Stemmeandel Egenkapital Resultat NRK Konsern

Datterselskap       

NRK Aktivum AS Oslo �00 % �00 % 58 �07 � 8�7 49 000 

Tilknyttet selskap       

Norges Televisjon AS Oslo 33,33 % 33,33 % 22 8�2 -�9 323 �6 925 7 676

NTV Pluss AS Oslo 33,33 % 33,33 % �6 �80 -37 300  5 393

       

Resultat fra tilknyttede selskap       -7 872
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Note 8  Aksjer og andeler        
(beløp i hele � 000)
   

Firma Forretningskontor Eierandel Balanseverdi

NTB AS Oslo �� % 3 357

Andre  < �0 % 2 6�5

Sum   5 972

   

Aksjer som eies av datterselskap:   

Media Total AS Bergen 20 % 55

Innholdsutvikling AS Oslo �7 % 4 49�

Phonofile AS Oslo 23 % 3 000

Sum   7 546

Note 9  Plasseringer i sertifikater
(beløp i hele � 000)  
 

Selskap  Valuta Verdi i balansen 

Sertifikater  NOK 302 �32

Særinnskudd  NOK   25 000

Sum   327 132 

Note 10  Bankinnskudd 
Av den likvide beholdning på 20�,2 millioner kroner er 8�,5 millioner kroner bundet.
Av konsernets likvide beholdning på 2�0,� millioner kroner, er 82,4 millioner kroner bundet.

Note 11  Mellomværende med selskap i samme konsern             
(beløp i hele � 000)
 
  2006 2005

Kundefordringer/Leverandørgjeld

NRK / Aktivum AS  968 �5 920

 

Andre fordringer/Annen kortsiktig gjeld

NRK / Aktivum AS  � 4�7 0
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Note 12  Egenkapital
(beløp i hele � 000) 

  Annen Sum 
 Aksjekapital egenkapital egenkapital

Egenkapital �.�  � 000 000 566 686 � 566 686

Årsresultat   1 690 1 690

Kontinuitetsdifferanse  -208 -208

Egenkapital 3�.�2 NRK AS � 000 000 568 �68 � 568 �68

   

Konsernets egenkapital:   

Egenkapital �.�  � 000 000 558 784 � 558 784

Årsresultat   -4 365 -4 365

Egenkapital 3�.�2  � 000 000 554 4�9 � 554 4�9

 

Note 13  Antall aksjer, aksjeeiere
Alle aksjene i NRK eies av Staten. Generalforsamlingen er Kultur- og kirkedepartementet  
ved Statsråden. Aksjekapitalen består av � million aksjer med samlet pålydende � milliard 
kroner.

Note 14  Skatt 
NRK er ikke skattepliktig for sin ordinære virksomhet. Leieinntekter på fast eiendom utenfor 
ordinær virksomhet beskattes. Betalbar skatt er presentert på linjen for Annen kortsiktig 
gjeld i balansen.

(beløp i hele � 000)

     NRK Konsern

 2006 2005 2006 2005

Årets skattekostnad fordeler seg på: 

Betalbar skatt 600 387 2 220 � 5�9

Endring utsatt skatt 0 0 479 �

Sum skattekostnad 600 387 2 699 1 520

   31.12.2006 31.12.2005

Oversikt over midlertidige forskjeller:   

Anleggsmidler   -657 - 4660

Omløpsmidler   -2 054 -� �64

Gevinst- og tapskonto   3 095 0

Pensjoner   45� 850

Sum   835 -1 393

    

28 % utsatt skatt/skattefordel   234 -390
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Note 15  Valutaterminkontrakter
Valutaterminkontrakter er inngått for å begrense valutarisiko ved fremtidige betalings-
forpliktelser i utenlandsk valuta. Pr. 3�.�2 er det inngått avtaler i følgende valutaer med 
 angitt beløp:

 2006 2005

USD �0 006 076 �4 483 285

GBP 2 �80 520 ��0 400 

CHF 8 796 589 9 6�2 �67

EUR �8 280 435 �0 ��2 48�

DKK 0 3 224 000

Note 16 Pant og garantier

Gjeld sikret med pant i Sjøgaten 49 er �8,6 millioner kroner pr. 3�.�2.06 (�9,6 millioner 
 kroner i 2005). Bokført verdi pantsatte eiendeler er 23,3 millioner kroner pr. 3�.�2.06 
(23,9 millioner kroner i 2005).  

Styret og ledelse pr. april 2007

NRKs styre  NRKs ledelse

Hallvard Bakke, styreleder Hans-Tore Bjerkaas, kringkastingssjef 

Valgerd Svarstad Haugland, nestleder Kari Werner Øfsti, direktør NRK Kringkaster

Kåre Lilleholt Tormod Kjensjord, direktør NRK Program riks

Stig Magnus Herbern Vidar Nordli-Mathisen, direktør NRK Program Oslo

Sif Vik Gro Holm, direktør NRK distrikts- og nyhetsdivisjon

Karin Julsrud Nils Johan Heatta, direktør NRK Sámi Radio

Else Barratt-Due Arild Hellgren, teknologidirektør

Geir Helljesen Knut-Andreas Kran, direktør NRK Ressurser

Per Asbjørn Ravnaas Tore Olaf Rimmereid, administrasjons- og finansdirektør

  Olav A. Nyhus, juridisk direktør



2�


