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NRKs virksomhet
NRK fremstår også i 2007 som landets 
viktigste kringkastingsselskap med hoved
ansvar for å produsere og distribuere et 
radio, fjernsyns og netttilbud til hele 
befolknin gen. NRK produserer og distribu
erer programmer fra 12 dis triktskontorer 
i tillegg til hovedkontoret på Marienlyst i 
Oslo, NRKsenteret på Tyholt i Trondheim 
og Sámi Radio i Karasjok. 
 NRKs samfunnsoppdrag som allmenn
kringkas ter er bl.a. å fremme ytrings og 
 informasjonsfriheten, de demokratiske 
grunnverdiene, de grunnleggende men nes ke  
rettigheter 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 menings   ut
veksling, informasjonsformidling, opplys
ning,  underholdning, og bidra til å styrke 
norsk språk, identitet og kultur. NRKs 
 pro gramtilbud skal bidra til sosial sam
hørighet og integrering av enkeltindivider, 
grupper og samfunnslag, og speile det geo
grafiske 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
2007 var et positivt år og NRK var mar keds
leder både i radio og fjernsynsmarke det. 
Oppslutningen om NRKs radio og netttilbud 
økte, mens NRK fikk redusert sin oppslutning 
noe på fjernsyn.  Oppslutningen er innenfor 
de målsettinger NRK selv har fastsatt.
  Fjernsynskanalene NRK1, NRK2, NRK3 
og NRK Super sendte til sammen 16 521 
timer fjernsyn i 2007 (15 003 timer i 
2006). I tillegg ble det sendt 1 012 timer 
distriktsfjernsyn på NRK1 (1 012 timer i 
2006). Distriktskonto rene sendte nyheter i 
11 fjernsynsregioner. NRK hadde en samlet 
gjen nomsnittlig markedsandel pr. døgn på 
41,4 prosent i 2007, sammenlignet med 
43,5 prosent i 2006. NRK1 er fortsatt lan
dets klart største TVkanal med en oppslut
ning på 37,6 prosent. 
  NRKs riksdekkende radiokanaler, de 
regionale sendingene samt nisjekanalene 
sendte til sammen ca. 62 730 timer radio i 
2007 (ca. 62 000 timer i 2006). Økningen  
skyldes nattradiotilbud på NRK P3 fra 
august  2007. NRKs radio kanaler hadde 
samlet en markeds andel på 68,4 prosent. I 
2006 var markedsandelen på 65,7 prosent. 
P1 er  Norges største radiokanal med en 
oppslutning  på 60 prosent i radiomarkedet 
og 51 prosent daglig dekning i befolkningen 
i 2007. 
 Om lag 78 prosent (81 prosent i 2006) 
av befolkningen var daglig innom NRKs 
programtilbud, og i løpet av en uke benyttet 
praktisk talt hele befolkningen seg av NRKs 
program, enten i radio eller i fjernsyn.

NRK AS
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Antall brukere av NRKs nettsted, NRK.no, 
har i 2007 økt med 40 prosent sammen
lignet med 2006. Gjennom 2007 var drøyt 
750 000 internettbrukere ukentlig innom 
nett stedet. NRK lå i desember 2007 på 4. 
plass på listen over de mest besøkte nett
stedene i Norge dersom man bare regner 
med innholdsnettsteder. 
 I 2007 benyttet 28 prosent av befolk
ningen tekstTVtilbudet til NRK1 daglig, 
mot 30 prosent i 2006. Tilsvarende tall 
for  månedlig dekning: 2007 – 53 prosent, 
2006 – 56 prosent.
  For øvrig viser styret til at det er utar
beidet et eget allmennkringkasterregnskap 
som redegjør nærmere for programvirk
somheten i 2007.

Åpning av det digitale bakkenettet 
for fjernsyn
1. september 2007 ble det digitale bakke
nettet for fjernsyn åpnet i Rogaland av 
statsrådene Liv Signe Navarsete og Trond 
Giske. Gjennom 2007 og 2008 vil det digi
tale bakkenettet bli bygd ut til hele landet 
og vil ta over som NRKs primærdistribusjon 
for fjernsynssendinger etter det analoge 
nettet. NRK vil i 2007, 2008 og 2009 sende 
både digitalt og analogt i enkelte perioder. 
De analoge signalene vil etter planen bli 
 endelig slukket høsten 2009. 
 Som en del av det digitale mertilbudet  
til publikum ble NRKs tredje TVkanal, NRK3, 
lansert i henhold til plan 1. september. 
 Kanalen ble fra desember ytterligere bygd ut 
med et eget barnetilbud på  morgen,  dag 
og ettermiddagstid.
 Utrullingen av det digitale bakkenettet  
i 2007 ble vellykket. Første slukking av de 
analoge signalene ble gjennomført uten 
vesentlige problemer for publikum og NRK i 
Rogaland 4. mars 2008. Videre slukking vil 
finne sted for hele landet gjennom 2008 og 
2009.
 NRK vil som følge av at det i perioden 
2007 til 2009 blir sendt både analoge og 
digitale signaler få ekstra distribusjons
kostnader som samlet beløper seg til ca. 
110 millioner kroner. 

Inntekts- og kostnadsutvikling
NRK AS (morselskapet) fikk et resultat i 2007 
på 159 millioner kroner, og konsernet fikk 
et resultat på 212 millioner kroner. 
 Samlede driftsinntekter var 3951 millio
ner kroner i 2007 mot 3823 millioner kroner 
i 2006. Sum driftskostnader utgjorde 4133 
millioner kroner i 2007 mot 3844 millioner 
kroner i 2006. Sum finansposter var positivt  
med 23 millioner kroner i 2007,  som i 
2006.
 NRK måtte i 2007 gjennomføre om
legging av forutsetningene for beregningen 
av pensjon i tråd med innholdet i ny vei
ledning om pensjonskostnader fra Norsk 
RegnskapsStiftelse. Isolert sett ga dette 
en økning i pensjonsutgiftene på 80 mil
lioner kroner sammenlignet med tidligere 
benyttede forutsetninger for beregning av 
pensjonskostnader. NRKs regnskap ble der
med svekket med 80 millioner kroner mer 
enn budsjettert. Også i årene fremover vil 
denne omleggingen kunne føre til høyere 
pensjonskostnader sammenlignet med det 
nivået disse kostnadene hadde før 2007. 
Styret har orientert Kultur og kirkedeparte
mentet om konsekvensene av innføring av 
ny standard for beregning av pensjonskost
nader. Styret avventer en tilbakemelding 
fra departementet på hvorledes NRK skal 
håndtere de økonomiske konsekvensene. 
 Kringkastingsavgiften økte fra 2039,04 
kroner i 2006 til 2103,84 kroner i 2007 
inklusive 8 prosent merverdiavgift. Antall 
lisensbetalere viser en økning på 32 000 
fra desember 2006 til desember 2007, og 
antallet lisensbetalere var ved utgangen av 
2007 på 1 825 000. Samlet økte inntekter 
fra kringkastingsavgiften inklusive tilleggs
avgifter og inkassogebyrer med 157,9 
millioner kroner fra 2006 til 2007. Utestå
ende krav på kringkastingsavgiften ved 
utgangen av 2007 beløper seg til 493 mil
lioner kroner,  som er en reduksjon på 20,5 
millioner kroner fra 2006. Avsetningen for 
fremtidig tap på utestående krav på kring
kastingsavgiften er økt fra 20 til 22 prosent 
ut fra en samlet vurdering av kvaliteten på 
de utestående krav.
 Antallet lisensbetalere har aldri vært 
høyere. NRK legger til grunn at det er ca. 
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11 prosent av husstandene som ikke beta
ler kringkastingsavgift, men som like fullt er 
avgiftspliktige. 
 Terminen for kringkastingsavgiften 
ble endret i 2007 slik at lisensåret følger 
kalender året. Dette ble gjennomført ved at 
det annen termin ble krevd inn 4 måneders 
kringkastingsavgift for perioden 1. september 
til 31. desember 2007. Samtidig ble det be
sluttet at for fremtiden vil forfallstidspunktet 
for første termin bli 1. februar og forfalls
tidspunktet for annen termin bli 1. august. 
 Samlet sett svekket dette likviditeten i NRK 
med over 300 millioner kroner. Rentetapet 
ble i 2007 kompensert ved et ekstra tillegg i 
kringkastingsavgiften på 5 kroner.
 Øvrige driftsinntekter utgjorde 212 
millioner kroner i 2007 mot 242 millioner 
kroner i 2006. Inntektene er i hovedsak 
knyttet til royalties, sponsing, utleie av pro
duksjonskapasitet og gevinst ved avgang 
anleggsmidler. Royaltyinntektene var på 82 
millioner kroner, en reduksjon på 24 millio
ner kroner fra året før. 
 Personalrelaterte kostnader økte med 
292 millioner kroner (11,6 prosent) fra 
2006 til 2007. Økningen er en følge av 
økte pensjonskostnader, en økning av det 
generelle lønnsnivået, økt bemanning og et 
gene relt høyere produksjonsnivå. Lønns
kostnadene utgjorde 2165 millioner kroner 
i 2007.
  Sum netto finansposter viste for 2007 
et positivt resultat på 23,3 millioner kro ner, 
tilsvarende som i 2006. Lavere finansinn
tekter som en følge av svekket likviditet ble 
oppveiet av renter på lån til datterselskap. 
 Omleggingen av innkrevingen av kring
kastingsavgiften, økt programbeholdning, 
høyt investeringsnivå pga. overgangen til 
ITbasert produksjon, lån til datterselskap 
og årets underskudd medvirket til at NRKs 
likviditet samlet ble svekket med 1 milliard 
kroner fra desember 2006 til desember 
2007. Lån til datterselskap er rettet mot 
NRK Aktivum AS som ledd i å finansiere 
NRK Aktivums deltakelse i RiksTV AS. NRK 
har en trekkfasi litet på 900 millioner kroner 
i DnB NOR Bank som sikrer likviditeten ved 
behov. Likviditetssituasjonen vurderes som 
tilfredsstillende.

Når det gjelder finansiell risiko og ri siko
styring, har selskapet i 2007 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 
henhold til faktisk likviditetsstrøm. Finans
plasseringene har hatt en gjennomsnittlig 
avkastning i løpet av året på 4,51 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 TV og 
radio i tilknyt ning til særskilte programka
tegorier. NRK følger de regler for sponsorfi
nansiering og visning av sponsorplakater 
som er truk ket opp i kringkastingsloven, 
forskrifter og NRKs interne retningslinjer. 
Sponsing ble i 2007 knyttet til større ar
rangementer av idrettslig og kulturell be
tydning. Reklame er tillatt i TekstTV og på 
Internett, men ordningen med reklame på 
TekstTV vil bortfalle.
 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 2007 på 184,0 millioner kroner. 
Dette er en økning fra året før på 4,7 pro
sent. NRKs vederlag fra NRK Akti vum var i 
2007 på 125,6 millioner kroner. 
 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. Utval
get besto i 2007 av advokat Harald Kobbe (le
der), teatersjef Ellen Horn og dis triktsredaktør 
Kai Aage Pedersen. (Pedersen etterfulgte 
HansTore Bjerkaas som fratrådte da han ble 
utnevnt til kringkastingssjef i januar 2007.)
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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 var antall årsverk 
ansatte og oppdragstakere til sammen økt 
med 121 i forhold til utgangen av 2006. 
Ved utgangen av 2007 hadde NRK 3505 
ansatte, omregnet i hele årsverk. Det var 
1548 årsverk kvinner og 1957 årsverk 
menn. 
 Kjønnsfordelingen blant ansatte i NRK 
har vært relativt stabil over lengre tid, 
kvinne andelen er nå på 44,2 prosent. 
 Andelen kvinnelige ledere er nå på 
39 prosent. Blant redaksjo nelle ledere er 
kvinne andelen 41 prosent. Ved utgangen 
av 2007 var det i NRKs øverste ledelse 3 
 kvinner og 8 menn. 
 NRKs styre består av 9 medlemmer 
hvorav 4 kvinner. 
 NRK rekrutterte 112 nye fast ansatte 
medarbeidere i 2007, hvorav 46 kvinner og 
66 menn. Av 187 medarbeidere som ble 
rekruttert til nytt arbeid internt, var det 37 
prosent kvinner. 
 NRK driver en betydelig intern opp
læ ringsvirksomhet, og det var dette året 
rela tivt sett flere kvinner enn menn som 
deltok i opplæringstilbudene. Av til sammen 
6433 kursdagsverk i regi av Kompetanse
avdelingen, ble 50,8 prosent gjennomført av 
kvinnelige kursdeltakere.
 Arbeidstiden for NRKs ansatte reflekte
rer at produksjon og avvikling av program
mer skjer til ulike tidspunkt på døgnet. 
 Ram me   vilkår for arbeidstid og kompensa
sjon er regulert i en felles tariffavtale, og er 
således lik for begge kjønn. Flere kvinner 
enn menn jobber deltid i NRK. 16 prosent av 
våre kvinne lige ansatte jobber ikke i full stil
ling. Blant de mannlige ansatte er til svarende 
8 prosent. 
  Det er inngått særavtale om likestilling 
mellom NRK og selskapets fagforeninger. 
NRKs administrasjon utarbeider likestil

lingsstatistikk som en del av den årlige 
 personalstatistikken.
 NRK ønsker å tiltrekke seg medarbeidere  
med ulik bakgrunn. I 2007 ble det vedtatt å 
etablere et eget tilbud for å styrke den flerkul
turelle rekrutteringen til NRK gjennom et eget 
utdanningstilbud forankret i Østlandssendin
gen.
  NRK etablerte i 2004 Nynorsk medie
senter 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 for
valtning og næringslivet. Hittil har Nynorsk 
mediesenter utdannet 35 kandidater, og de 
fleste jobber fortsatt i NRK.

Arbeidsmiljøet
I 2007 var det totalt ca. 72 000 fraværs
dager (kalenderdager) i NRK. Dette er ca. 
4 000 dager flere enn i 2006. Vi hadde 
en sykefraværspro sent på 5,5 mot 5,8 
prosent i 2006. 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 fore
byggende arbeid. Som en kvalitetssikring 
av arbeidet, blir alle an satte på Marienlyst 
med sykefravær mer enn 8 uker innkalt til 
bedriftslege. 
 NRK har kontinuerlig fokus på person
sikkerhet, spesielt i opptakssituasjoner. T otalt 
i bedriften ble det registrert 32  skader/
ulykker i 2007. Dette er en reduksjon på 26 
meldte skader i forhold til 2006. Det ble ikke 
registrert tilfeller av alvorlig personskade i 
2007.
 Også i 2007 ble det gjennomført en 
medarbeiderundersøkelse blant annet som 
ledd i NRKs HMSkontroll. Undersøkelsen gir 
nyttig informasjon om ulike tiltak som bør 
iverksettes som ledd i å bedre arbeidsmiljøet 
i virksomheten både generelt og også knyttet 
til enkelte områder eller enheter. 
 Overordnede mål på HMSområdet har 
i 2006 og 2007 vært knyttet til helsefrem
ming og helsefremmende tiltak. Medarbei
derundersøkelsen har inneholdt spørsmål 
om i hvilken grad NRK oppleves som en 
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helsefremmende arbeidsplass, og resulta
tene i 2007 viste en svak forbedring sam
menlignet med året før.

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.
 NRK har likevel i 2007 etablert sær
skilte rutiner for styring og oppfølging av 
miljømessige tiltak.  

Politiske rammebetingelser
I mai ble Stortingsmelding nr. 30 
20062007 ”Kringkasting i en digital frem
tid” presentert av Kultur og kirkeministe
ren. Meldingen behandler NRKs rolle som 
allmennkringkaster i Norge, men også de 
kommersielle tilbyderne. Regjeringen fast
holder i meldingen at NRK skal være en 
lisensfinansiert og reklamefri allmennkring
kaster med særlige forpliktelser. Tidligere 
vedtekter for NRK reflekterer ikke i tilstrek
kelig grad den teknologiske og markeds
messige utviklingen, men er først og fremst 
konsentrert om NRKs tradisjonelle pro
gramvirksomhet.  Dette var noe av bakgrun
nen for regjeringens gjennomgang. 
 Regjeringen gir bred støtte til NRK og 
selskapets virksomhet. I meldingen gis sel
skapet overordnede premisser for virksom
heten slik den er underlagt politiske ram
mebetingelser: NRKs hovedtjenester skal 
fortsatt være gratis og tilgjengelig for alle. 
NRKs allmennkringkastingsoppdrag skal 
omfatte tjenester på Internett og til mobil
telefon. NRKs programarkiver er en del av 
den nasjonale kulturarven og skal være til
gjengelig for alle. Digitalisering av arkivene 
vil derfor være et viktig satsingsfelt for NRK 
for å tilgjengeliggjøre sitt programarkiv og 
løpende programproduksjon på Internett, 
mener Regjeringen. 
 I meldingen drøftes om dagens regel
verk er basert på en riktig balanse mellom 
hensynet til å sikre NRK tilstrekkelige finan
sieringsmuligheter og behovet for å beholde 

NRK fristilt fra kommersielle krefter. Ordnin
gen med reklame på TekstTV vil bortfalle. 
Regjeringen fastsetter videre at NRK ikke får 
tillatelse til å stenge FMdistribusjonen av 
radiosignaler for tilbud som i dag eksisterer 
på FM før halvparten av norske husstander 
har en digital mottaker. 
 Kort tid etter at ”Kringkasting i en digi
tal fremtid” ble fremlagt, sendte også Regje
ringen ut på høring en ny Stortingsmelding 
(nr. 6 20072008) ”NRKplakaten” som var 
en oppfølging fra den foregående meldin
gen. Hensikten var å nedfelle de krav og 
forventninger som staten og allmennheten 
stiller til NRK. Dokumentet er ment å være 
en prinsipiell og overordnet tilnærming til 
politisk styring av NRKs samfunnsoppdrag 
uten å påvirke kringkastingssjefens redak
tørmyndighet.  Plakaten gjelder hele NRKs 
allmennkringkastingstilbud og tjenester på 
nye plattformer, blant annet den digitale 
fremtiden som NRK skal operere i. Særlig 
understrekes at NRK skal ha et godt utbygd 
lokaltilbud. 
 Stortinget behandlet melding nr. 30 
høsten 2007 og ga sin tilslutning til hoved
punktene i meldingen. Stortinget behandlet 
melding nr. 6 i mars 2008, og sluttet seg til 
innholdet i meldingen.

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. 
 I NRKs strate giplan frem mot 2012 er 
samfunnsoppdraget blitt enda mer tydelig
gjort som selve grunnlaget for NRKs virk
somhet. I tillegg må NRK utvikle det digitale 
mediehuset i årene fremover. Det vil kreve 
betydelige omstillinger så vel produksjons
messig som organisatorisk.  
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For radioen er målet å opprettholde lyt
tingen til en solid allmennradio i tre kanaler, 
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 begiven
heter og arrangementer vil fortsette å øke. 
Dette gjelder ikke minst innen sport. 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 be
givenheter 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. Det er et 
mål at NRK.no skal være blant de tre stør
ste innholdsstedene på nettet.
 På radiosiden vil NRK øke dekningen 
av digitale radiosignaler (DAB) i årene frem
over ut over dagens nivå på ca. 70 prosent. 

NRKs eiermessige deltagelse 
i utbyggingen av det digitale 
 bakkenettet
NRK eier 33 1/3 prosent av aksjene i Norges 
televisjon AS (NTV), og Telenor og TV 2 har 
tilsvarende eierandeler. NTV innehar konse
sjon for å drive det digitale bakkenettet i 
Norge frem til 2021. 
 For NRK er etablering av et digitalt 
bakkenett avgjørende for å sikre NRKs po
sisjon som allmennkring kaster, ettersom 
bakkenettet vil være den digitale distribu
sjonsplattformen som sikrer tilnærmet 100 
prosent dekning av NRKs allmennkringkas
tertilbud. NRKs eierposisjon i NTV er derfor 
strategisk viktig.
 Det er etablert et eget betalTVtilbud 
i bakkenettet, RiksTV. Dette selskapet er 

organisert i et eget selskap med en eierfor
deling hvor TV 2, Telenor og NRK Aktivum 
har 1/3 hver av aksjene. Selskapets tilbud 
er godt mottatt.
 NTV hadde i 2007 et mindre positivt 
resultat. RiksTV hadde i 2007 et betydelig 
underskudd, men både kundetilfang og den 
økonomiske utviklingen er bedre enn lagt til 
grunn i selskapets forretningsplan.

 

Kringkastingsavgiften 2007 og 2008
Stortinget har vedtatt at kringkastingsav
giften for 2008 skal være 2202 kroner 
(inkl. 8 prosent mva.). Dette er en økning 
på 98,16 kroner fra 2007 da kringkastings
avgiften var på 2103,84 kroner (inkl. 8 pro
sent mva.). Eksklusive merverdiavgift øker 
kringkastingsavgiften for NRK med 90,89 
kroner, fra 1948 kroner til 2038,89 kroner. 
 I forbindelse med igangsettingen av 
egen barnekanal og NRK3, samt opprusting 
av NRK2 til en nyhets og aktualitetskanal, 
ba styret om en økning av lisensen med 
netto 90 kro ner, ekskl. mva, for 2008. Stor
tinget vedtok en økning på 90,89 kroner. 
Styret er tilfreds med den vedtatte endringen 
i kringkastingsavgiften for 2008. 
 NRK har budsjettert med et under
skudd på 55 millioner kroner i 2008, og 
underskuddet er knyttet til dobbeldistribu
sjonskostnader for fjernsyn. Det budsjet
terte underskuddet er basert på den forrige 
standarden for beregning av pensjonskost
nader, og det er således ikke tatt inn even
tuelle merkostnader som en konsekvens av 
ny standard (estimert til ca. 70 millioner 
kroner).

Styrets sammensetning og ledende 

ansatte
Det var ingen endringer i styrets sammen
setning i 2007. HansTore Bjerkaas tiltrådte 
som ny kringkastingssjef etter John G. 
Bernander 19. mars. Annika Biørnstad et
terfulgte Kari Werner Øfsti som direktør for 
Kringkaster 1. september. Solveig Jølstad 
ble ansatt som ny organisasjonsdirektør 
høsten 2007.
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Oslo, den 16. april 2008

Hallvard Bakke Valgerd Svarstad Haugland Kåre Lilleholt 
Styreleder Nestleder

Stig Magnus Herbern Karin Julsrud  Sif Vik

Else BarrattDue Geir Helljesen Per Asbjørn Ravnaas

HansTore Bjerkaas
Administrerende direktør/
Kringkastingssjef

Resultatdisponering 
Det fremlagte årsresultatet gir etter styrets 
mening en riktig fremstilling av virksomhe
ten i 2007. 
 Styret foreslår at underskuddet på 159 
millioner kroner i NRK dekkes av opptjent 
egenkapital. NRKs bokførte egenkapital blir 
etter dette 1 409 millioner kroner, hvorav 
409 millioner kroner er fri egenkapital. 

For konsernet viser årsresultatet et un
derskudd på 212 millioner kroner.

Fortsatt drift
Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til 
grunn for årsregnskapet.
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Resultatregnskap for 2007    
(beløp i hele 1 000)

    

 Konsern NRK AS 

 2007 2006  Note 2007 2006

 3 738 877 3 580 949 Kringkastingsavgift  3 738 877 3 580 949

 270 271 301 508 Annen driftsinntekt  212 364 242 252

 4 009 148 3 882 457 Sum driftsinntekter  3 951 241 3 823 201

       

   Beholdningsendring egenproduserte    

 45 774 2 675 programmer 2 45 774 2 675

 2 187 603 1 918 280 Lønnskostnad 3, 4 2 164 773 1 896 872

 327 399 300 348 Honorarer og fremmedytelser  300 990 276 283

 307 884 300 116 Sendertekniske kostnader  307 884 300 116

 253 079 232 453 Avskrivning 5 252 918 231 870

 1 162 872 1 146 923 Annen driftskostnad  1 152 302 1 136 411

 4 193 064 3 900 797 Sum driftskostnader  4 133 093 3 844 227

 -183 916 -18 340 Driftsresultat  -181 852 -21 026

 52 936 7 872 Resultat fra tilknyttet selskap 6   

 30 396 28 043 Renteinntekt  26 223 26 799

 7 534 8 271 Annen finansinntekt  7 534 8 271

 8 272 1 001 Rentekostnad  5 962 987

 4 535 10 768 Annen finanskostnad  4 535 10 768

 -27 813 16 674 Sum finansposter  23 259 23 316

 -211 728 -1 666 Resultat før skattekostnad  -158 592 2 290

       

 515 2 699 Skattekostnad 13 543 600

 -212 243 -4 365 Årsresultat  -159 135 1 690
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Balanse     
(beløp i hele 1 000)  

  

 Konsern NRK AS  

 31.12.07 31.12.06  Note 31.12.07 31.12.06

   Eiendeler    

   Anleggsmidler    

   Immaterielle anleggsmidler    

 670 0 Utsatt skattefordel 13 0 0

 670 0 Sum immaterielle anleggsmidler  0 0

      

   Varige driftsmidler    

 859 076 852 631 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 5 859 076 852 631

 741 821 614 396 Driftsløsøre og transportmidler 5 741 301 613 715

 1 600 898 1 467 027 Sum varige driftsmidler  1 600 378 1 466 346

      

   Finansielle anleggsmidler    

   Investeringer i datterselskap 6 49 000 49 000

 9 970 13 069 Investeringer i tilknyttede selskaper 6 16 925 16 925

 11 428 13 518 Investeringer i aksjer og andeler 7 3 626 5 972

 63 298 142 459 Pensjonsmidler 4 62 095 140 342

 77 695 6 856 Langsiktige fordringer 6, 10 77 647 6 751

 162 391 175 902 Sum finansielle anleggsmidler  209 293 218 990

       

 1 763 958 1 642 929 Sum anleggsmidler  1 809 670 1 685 336

       

   Omløpsmidler    

   Beholdninger    

 10 820 11 113 Teknisk utstyr og rekvisita  10 820 11 113

 488 688 351 194 Programmer  2 486 454 350 300

 499 508 362 307 Sum beholdninger  497 274 361 413

       

   Fordringer    

 562 898 572 492 Kundefordringer  500 719 537 542

 145 650 93 687 Andre fordringer  162 960 84 608

 708 548 666 179 Sum fordringer  663 679 622 150

       

   Investeringer    

 0 327 132 Plasseringer i obligasjoner og sertifikater 8 0 327 132

   Bankinnskudd/kontanter og lignende    

 216 693 210 093 Bankinnskudd og kontanter  9 210 074 201 207

 1 424 749 1 565 711 Sum omløpsmidler  1 371 027 1 511 902

 3 188 707 3 208 640 Sum eiendeler  3 180 697 3 197 238
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Balanse     

(beløp i hele 1 000)

    

 Konsern NRK AS 

 31.12.07 31.12.06  Note 31.12.07 31.12.06

   Egenkapital og gjeld   
   Egenkapital    

   Innskutt egenkapital

 1 000 000 1 000 000 Aksjekapital 11,12 1 000 000 1 000 000

   Opptjent egenkapital     

 342 176 554 419 Annen egenkapital 11 409 033 568 168

 1 342 176 1 554 419 Sum egenkapital  1 409 033 1 568 168

       

   Gjeld   

   Avsetning for forpliktelser    

 475 062 430 902 Pensjonsforpliktelser 4 473 135 429 236

 49 837 0 Andre avsetninger for forpliktelser 6 0 0

 524 899 430 902 Sum avsetning for forpliktelser  473 135 429 236

       

   Annen langsiktig gjeld    

 0 234 Utsatt skatt 13 0 0

 0 234 Sum annen langsiktig gjeld  0 0

      

   Kortsiktig gjeld    

 146 168 154 415 Leverandørgjeld  142 984 154 594

 156 457 149 431 Skyldige offentlige avgifter  155 099 145 125

 1 019 007 919 239 Annen kortsiktig gjeld 7, 14 1 000 445 900 115

 1 321 632 1 223 085 Sum kortsiktig gjeld  1 298 529 1 199 834
       

 1 846 531 1 654 221 Sum gjeld  1 771 664 1 629 070

       

 3 188 707 3 208 640 Sum egenkapital og gjeld  3 180 697 3 197 238

Oslo, den 16. april 2008

Hallvard Bakke Valgerd Svarstad Haugland Kåre Lilleholt 
Styreleder Nestleder

Stig Magnus Herbern Karin Julsrud  Sif Vik

Else BarrattDue Geir Helljesen Per Asbjørn Ravnaas

HansTore Bjerkaas
Administrerende direktør 
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Kontantstrømanalyse
(beløp i hele 1 000) 

 Konsern NRK AS 

 2007  2006 2007 2006

   Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter:   

 211 728 1 666 Resultat før skattekostnad 158 592 2 290

 5 741 18 471 Gevinst ved salg av anleggsmidler 5 741 17 829

 3 123 0 Gevinst ved salg av aksjer 3 123 0

 52 936 7 872 Resultat fra tilknyttede selskap 0 0

 9 049 3 466 Nedskrivning/Reversering Aksjer og Anleggsmidler 9 049 3 466

 253 079 232 453 Ordinære avskrivninger 252 918 231 870

 137 201 45 579 Endringer i varelager 135 861 45 533

 9 594 63 394 Endringer i kundefordringer 36 823 46 263

 97 128 49 822 Endringer i kortsiktig gjeld 98 151 43 033

 52 482 39 214 Endring netto pensjoner/annen langsiktig gjeld/fordringer 51 251 38 815

 51 963 40 118 Endringer i andre fordringer 78 352 45 371

 64 512 243 837 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter: 66 524 255 221

      

   Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter:   

 9 440 18 675 Innbetaling ved salg av varige driftsmidler 9 440 18 544

 399 697 332 592 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 399 697 330 763

 0 3 869 Innbetaling ved salg av immaterielle eiendeler 0 0

 5 468 0 Innbetalinger  ved salg av aksjer  5 469 19 000

 255 17 000 Utbetalinger ved kjøp av aksjer 0 47 000

 -385 044 -327 048 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter: -384 789 -340 219

      

   Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter:  

 0 0 Innbetaling ved opptak av langsiktig gjeld 0 0

 0 1 000 Utbetaling ved tilbakebetaling av gjeld 0 0

 0 1 000 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 0 0

      

 320 532 84 212 Netto endringer i kontanter og kontantekvivalenter 318 265 84 998

 0 0 Kontanter overtatt ved fusjon av datterselskap 0 2 330

 537 225 621 436 Beholdninger av kontanter og kontantekvivalenter 1.1. 528 339 611 007

 216 693 537 224 Beholdninger av kontanter og kontantekvivalenter 31.12 210 074 528 339 

    

   Tilleggsopplysninger  
    Kontanter og kontantekvivalenter består av kasse, bank og kortsiktige plasseringer.  
    Skattetrekkskonto utgjør kr 86,9 mill kroner i morselskap og kr 87,9 mill 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 RiksTV AS (tidligere 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 regnskaps
prinsipper 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 klassifi
sert som anleggsmidler/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. Ned
skrivninger 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 vurder
ing 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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Det beregnes ikke agio/disagio på porteføljen over valutaterminkontrakter da disse er 
inngått til fast avtalt kurs. Ved salg av ikke anvendt valuta beregnes agio/disagio.
 

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 to ganger årlig. 
Lisenstermin 1 gjelder for perioden 01.01.30.06. og lisenstermin 2 gjelder for perioden 
01.07.31.12. 

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. Plan
ens 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 10 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 1,7 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. Den nye standarden er 
implementert i NRK fra 01.01.07. 
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Note 2 Beholdning av innkjøpte og egenproduserte programmer
(beløp i hele 1 000 kroner)

  2007 2006
Innkjøpte filmer og serier 112 553 75 770

Egne produksjoner under arbeid 193 449  168 374

Ferdige egne produksjoner 52 707 32 008

Entreprise produksjoner eksterne produsenter 115 153 74 148

Dubbingkostnader 12 592 0

Sum  486 454 350 300

Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser 
(beløp i hele 1 000 kroner)

  2007 2006

Lønninger 1 658 962 1 511 890
Arbeidsgiveravgift 226 137 206 852

Pensjonskostnader 254 431 156 033

Andre ytelser 25 243 22 097

Sum  2 164 773 1 896 872

Samlede lån til ansatte 7 818 6 754 

Gjennomsnittlig antall årsverk 3 590 3 469

Lønnskostnad i datterselskap 22 830 21 408
Gjennomsnittlig antall årsverk i datterselskap 33 35

Samlet godtgjørelse til kringkastingssjef (administrerende direktør) utgjorde i 2007 
kr 1 852 121. Kringkastingssjefens lønn er fastsatt til kr 1 900 000 pr. år.  Avtalt pensjonsalder 
er 60 år med alderspensjon tilsvarende 70 % av pensjonsgrunnlaget. Det er ordinær opptje
ningstid for pensjonsordningen til kringkastingssjefen. Det er innbetalt kr 85.198 i pensjonspre
mie til selskapets kollektive pensjonsordning.  Kringkastingssjefen har en avtale om ett års lønn 
som sluttvederlag ved fratredelse etter minimum tre års ansettelse. 
 Samlet godtgjørelse til tidligere kringkastingssjef var i 2007 kr 1 603 089. Han har avtale 
om ett års lønn som sluttvederlag, og utbetalingene fordeles over en periode på tre år  med 
siste utbetaling i april 2010. Det er avsatt midler til tilleggspensjon for tidligere kringkastingssjef. 
 Administrerende direktør i NRK Aktivum AS har et lån stort kr 270 000. Rentesatsen i 2007 
var 4 % og lånet nedbetales over fem år. Det ble innberettet rentefordel på lånet i 2007. Lånet er 
gitt med sikkerhet i bil.
 Samlet godtgjørelse til styret var i 2007 kr 967 450, herav til styrets leder kr 204 000, sty
rets nestleder kr 120 350 og øvrige styremedlemmer kr 83 500. Varamedlemmene får godtgjø
relse basert på oppmøte i styremøter gjennom året.
 Det er kostnadsført følgende honorar til revisor inkl. mva.:

(beløp i hele 1 000 kroner)

    NRK AS Konsern

Lovpålagt revisjon 463 578

Andre attestasjonstjenester  63 72

Skatterådgivning 33 63

Andre tjenester utenfor revisjon 688 705

Sum  1 247 1 418
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Note 4 Pensjonsforpliktelser 
Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 3 776 yrkesaktive og 795 pensjonis
ter. 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. 31.12.07 har NRK 
165 førtidspensjonister som omfattes av denne ordningen. 
 Det er avsatt midler til oppbygging av tilleggspensjon til tidligere kringkastingssjef.
 I datterselskapet omfattes 28 personer av både den sikrede og den usikrede ordningen.
 Regnskapsføringen av pensjon skjer i samsvar med Norsk RegnskapsStandard 6 om 
pensjonskostnader. 

(alle beløp i hele 1 000 kroner)

Årets pensjonskostnad knyttet til den sikrede ordningen:

                           NRK                                                  Konsern

 2007 2006 2007 2006

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 106 348     68 188 107 750 69 122

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 79 297 55 124 79 728  55 404 

Avkastning på pensjonsmidler 60 357 60 380 60 727 60 725

Amortisering av planendring/estimeringstap 25 744 9 864 25 891 9 942

Administrasjonskostnader 6 064 5 992 6 127 6 057 

Arbeidsgiveravgift 28 714 10 321 29 091 10 454

Netto pensjonskostnad 185 810 89 109 187 860 90 254

Årets pensjonskostnad knyttet til den usikrede ordningen:

                            NRK                                                  Konsern

 2007 2006 2007 2006

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 36 330 40 032 36 488 40 203

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 24 300 18 891 24 373 18 954

Amortisering av planendring/estimeringstap 42 242 42 242

Arbeidsgiveravgift 7 949 7 759 7 978 7 790

Netto pensjonskostnad 68 621 66 924 68 881 67 189

Pensjonsmidler knyttet til den sikrede ordningen:

                            NRK                                                  Konsern

 2007 2006 2007 2006

Opptjente pensjonsforpliktelser pr. 31.12. 1 089 881 957 165 1 095 921 962 577

Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering 592 154 260 458 596 045 261 851

Beregnede pensjonsforpliktelser pr. 31.12. 1 682 035 1 217 623 1 691 966 1 224 428

Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr. 31.12. 1 191 388 1 097 407 1 198 963 1 103 908

Ikke resultatført virkning av estimatavvik/ 
planendringer 552 742 244 303 556 301 246 479

Arbeidsgiveravgift  16 255  16 500

Netto pensjonsforpliktelse/-midler  62 095 140 342 63 298 142 459
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Pensjonsmidler knyttet til den usikrede ordningen:

                            NRK                                                  Konsern

 2007 2006 2007 2006

Opptjente pensjonsforpliktelser pr. 31.12. 311 031  309 239 312 030 310 100

Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering 156 987 113 907 157 630 114 531

Beregnede pensjonsforpliktelser pr. 31.12. 468 018 423 146 469 660 424 631

Ikke resultatført virkning 
av estimatavvik/planendringer 49 505 43 447 49 443 43 459

Arbeidsgiveravgift 54 622 49 538 54 845 49 731

Netto pensjonsforpliktelse -473 135 -429 236 -475 062 -430 902

Økonomiske forutsetninger 2007 2006

Diskonteringsrente 5,30 % 5,00 %

Forventet avkastning på fondsmidler 5,50 % 6,00 %

Forventet lønnsøkning/pensjonsøkning/Gregulering 4,50 % 2,50 %

Forventet Gregulering 4,25 % 2,50 %

Forventet pensjonsøkning 1,75 % 2,50 %

Arbeidsgiveravgift 13,10 % 13,10 %

Uttakstilbøyelighet AFP

 under 64 år 25 % 26 %

 etter 64 år            50 %              50 %

Som aktuarmessige forutsetninger for demokratiske faktorer og avgang 

er det lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring.

Note 5 Varige driftsmidler 
 (beløp i hele 1 000 kroner)

                    Morselskap          Datterselskap            Konsern 

 Tomter Bygninger Driftsløsøre    Inventar Sum
   og transp.midl.  

Anskaffelseskost 1.1. 70 515 1 607 620 3 614 437            3 103 5 295 675

Tilgang 2007    44 087   355 610  399 697

Avgang 2007  3 699    3 699

Akkumulerte av/nedskrivninger 1.1.  825 504 3 000 722 2 422 3 828 648

Årets ord. avskrivninger     33 943 218 572 161 253 079

Årets nedskrivninger   9 049  9 049

Bokført verdi 31.12. 70 515 788 561 741 301 520 1 600 898

Økonomisk levetid  5  40 år 4 – 10 år

Avskrivningsplan  Lineær Lineær

Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler (beløp i hele 1 000 kroner):

 Avtaleperiode Årlig leie Gjenstående leieperiode 

Transportmidler      1 – 4 år       13 354                     0 – 2,5 år

Inventar og programteknisk utstyr 1 – 6 år 972 1 – 5 år

Bygninger 25 år 1 755    15 år

Sum  16 081
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Note 6 Datterselskap og tilknyttede selskaper 
(beløp i hele 1 000 kroner)

             Balanseverdi
Firma Forretningskontor Eierandel Stemmeandel Egenkapital Resultat NRK Konsern

Datterselskap

NRK Aktivum AS Oslo 100 % 100 % 57 934 173    49 000

Tilknyttet selskap

Norges Televisjon AS Oslo 33,33 % 33,33 % 29 693 6 881 16 925 9 970

RiksTV AS Oslo 33,33 % 33,33 %  149 511 165 691  0

Resultatandel i tilknyttede selskap 2007 utgjør   52 937.

RiksTV het tidligere NTV Pluss AS.

NRK Aktivum har i 2007 ytet et lån på 70 millioner kroner til RiksTV AS. Dette eksponerer konsernets ansvarsfor

hold og andel av negativ egenkapital er satt av som langsiktig forpliktelse.

Note 7 Aksjer og andeler         
(beløp i hele 1 000 kroner)

Firma Forretningskontor Eierandel Balanseverdi

NTB AS Oslo 11 % 3 357

Andre   < 10 %     269

Sum   3 626

Aksjer som eies av datterselskap:

Media total AS Bergen 20 %     56

Innholdsutvikling AS Oslo 17 % 4 746

Phonofile AS Oslo 23 % 3 000

Sum   7 802

Note 8 Plasseringer i sertifikater
(beløp i hele 1 000 kroner)

Selskap Valuta 31.12.07 31.12.06

Sertifikater NOK 0 302 132

Særinnskudd NOK   0     25 000

Sum    0   327 132

Sertifikater er rentebærende papirer med mindre enn ett års løpetid. NRK velger utstedere 
med rating Investment Grade (dvs. rating fra AAA til BBB).
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Note 11 Egenkapital
(beløp i hele 1 000 kroner)

  Annen Sum 
 Aksjekapital egenkapital egenkapital

Egenkapital 01.01.  1 000 000 568 168 1 568 168

Årsresultat   159 135  159 135

Egenkapital 31.12. NRK AS 1 000 000 409 033 1 409 033

Konsernets egenkapital:

Egenkapital 01.01.  1 000 000 554 419 1 554 419

Årsresultat  212 243 212 243

Egenkapital 31.12.  1 000 000 342 176 1 342 176

 

Note 12 Antall aksjer, aksjeeiere
Alle aksjene i NRK eies av Staten. Generalforsamlingen er Kultur  og kirkedepartementet  
ved Statsråden. Aksjekapitalen består av 1 million aksjer med samlet pålydende 1 milliard. 

Note 9 Bankinnskudd 
Av den likvide beholdning på 210 millioner kroner er 86,9 millioner kroner bundet. 
Av konsernets likvide beholdning på 216,7 millioner kroner, er 87,9 millioner kroner bundet.

Note 10 Mellomværende med selskap i samme konsern             
(alle beløp i hele 1 000 kroner)
 

  2007 2006

Kundefordringer/Leverandørgjeld

NRK / Aktivum AS  1 317 968

Andre fordringer/Annen kortsiktig gjeld

NRK / Aktivum AS  25 790 1 417

Andre langsiktige fordringer/Annen langsiktig gjeld

NRK / Aktivum AS  70 241 0

NRK Aktivum har i 2007 lånt totalt 82 millioner kroner av NRK. Av dette er 70 millioner kro
ner klassifisert som langsiktig fordring/gjeld og 12 millioner kroner er klassifisert som andre 
fordringer/kortsiktig gjeld.
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Note 13 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 1 000 kroner)

     NRK Konsern

 2007 2006 2007 2006

Årets skattekostnad fordeler seg på:

Betalbar skatt 543 600 1 418 2 220

Endring utsatt skatt 0 0 903 479

Sum skattekostnad 543 600 515 2 699

   31.12.2007 31.12.2006

Oversikt over midlertidige forskjeller:

Anleggsmidler   539  657 

Omløpsmidler   3 605 2 054

Gevinst og tapskonto   2 476 3 095

Pensjoner   724 451

Sum   -2 392 835

 

28 % utsatt skatt/(fordel)   670 234

Note 14 Valutaterminkontrakter
Valutaterminkontrakter er inngått for å begrense valutarisiko ved fremtidige betalings
forpliktelser i utenlandsk valuta. Pr. 31.12 er det inngått avtaler i følgende valutaer med 
 angitte beløp i respektive valuta (beregnet på avtaletidspunktet til avtalte kurser):

 2007 2006

USD 5 662 176 10 006 076

GBP 1 911 668 2 180 520 

CHF 6 206 605 8 796 589

EUR 20 605 733 18 280 435

DKK 3 000 000 3 282 143
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Styret og ledelse pr. 1. april 2008

NRKs styre  NRKs ledelse

Hallvard Bakke, styreleder HansTore Bjerkaas, kringkastingssjef 

Valgerd Svarstad Haugland, nestleder Annika Biørnstad, direktør Kringkaster

Kåre Lilleholt Tormod Kjensjord, direktør Program riks

Stig Magnus Herbern Vidar NordliMathisen, direktør Program Oslo

Sif Vik Gro Holm, direktør Distrikts og nyhetsdivisjon

Karin Julsrud Nils Johan Heatta, direktør Sámi Radio

Else BarrattDue Arild Hellgren, direktør Teknologistab og 

Geir Helljesen konstituert direktør Ressurser

Per Asbjørn Ravnaas Tore Olaf Rimmereid, direktør Administrasjon og finans

  Olav A. Nyhus, direktør Juridisk avdeling

  Solveig Jølstad, direktør Organisasjon
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