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NRKs virksomhet
NRK fremstår også i 2009 som landets 
 viktigste kringkastingsselskap med hoved-
ansvar for å produsere og distribuere et 
radio-, fjernsyns- og nett-tilbud til hele be-
folkningen. 83 prosent av befolkningen var 
daglig innom et av NRKs tilbud i 2009.
 NRK produserer og distribuerer 
program innhold fra hovedkontoret på 
Marien lyst i Oslo, mediehusene i Trond-
heim, Bergen, Tromsø og Sámi Radio i 
Karasjok. I tillegg er det daglig nyhets- og 
programsendinger fra 12 distriktskontor 
med innslag fra underliggende lokalkontor. 
Til sammen er NRK representert på 55 for-
skjellige steder landet rundt. 
 NRKs samfunnsoppdrag som allmenn-
kringkaster er bl.a. å fremme ytrings- og 
informasjonsfriheten, de demokratiske  
grunnverdiene, de grunnleggende 
menneske  rettigheter og det enkelte menne-
skets frihet og verdighet. I 2008 vedtok 
Stortinget NRK-plakaten som overordnet 
politisk styringsinstrument for NRKs rolle 
og oppdrag som allmennkringkaster. I 2009 
ble NRK-plakaten innarbeidet i selskapets 
vedtekter som nå inneholder mer konkrete 
krav til hva NRK skal levere av programmer 
og tjenester. Blant annet stiller vedtektene 
særskilte krav til NRKs tjenester på Internett 
og i nye medier.
 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 kvalitetsinnhold og 
formidling som gjør NRK ledende i det nor-
ske mediemarked. 

Utvikling i markedsandeler 
og programtilbud
83 prosent av befolkningen brukte NRKs 
tilbud daglig i 2009, og NRK nådde mål-
setningen om at 4 av 5 nordmenn skal 
bruke NRKs innhold hver dag. NRK styrket 
seg i alle medier i 2009.
 Fjernsynskanalene NRK1, NRK2, NRK3 
og NRK Super sendte til sammen 23 092 
timer fjernsyn i 2009. Det er 557 timer mer 
enn året før. NRK hadde en gjennomsnitt-
lig markedsandel pr. døgn på 39 prosent 
i 2009 (37,7 prosent i 2008). NRK1 er 
landets største fjernsynskanal med 31,9 
prosent markedsandel. Kanalen tapte 0,5 
prosentpoeng sammenlignet med året før, 
men NRK2 og NRK3 har begge styrket seg 
i 2009. De to kanalene hadde en andel på 
henholdsvis 4,1 og 3 prosent av den totale 
TV-seingen. 
 Som tidligere år sendte distriktskontor-
ene nyheter fra 12 fjernsynsregioner. Det 
ble til sammen produsert ca. 1 000 ny-
hetstimer på fjernsyn fra distriktskontor-
ene. På radio ble det totalt sendt 1 666 
nyhets timer. Distriktskontorene produserer 
imidler tid langt mer enn nyheter. Dersom 
en legger sammen radio- og TV-produk-
sjonen ved distriktskontorene, ble det til 
sammen produsert ca. 22 000 timer med 
innhold i 2009.
 Med barnekanalen NRK Super har NRK 
mer enn seksdoblet barnetilbudet på TV. 
Før oppstart i 2007 sendte NRK rundt 750 
timer for barn i året. I 2009 ble det sendt 
4 631 fjernsynstimer for barn på NRK 
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 Super. NRK Super hadde en markedsandel 
på 22 prosent i gruppen 2-11 år. Andelen 
er doblet på ett år, og NRK Super er nå 
Norges største barnekanal i sin sendeflate. I 
barnas internasjonale mediemarked er NRK 
Super et viktig norsk alternativ. Mer enn 80 
prosent av NRK Supers innhold har norsk 
språk. 
 I 2009 benyttet 22 prosent av befolk-
ningen tekst-TV-tilbudet til NRK daglig, mot 
26 prosent i 2008.
 NRKs riksdekkende radiokanaler P1, 
P2 og P3 sender hele døgnet, noe som til 
sammen utgjør 26 280 radiotimer årlig. I 
tillegg kommer NRKs nisjekanaler på radio 
og regionale sendinger fra 12 ulike distrikts-
kontor. NRKs radiokanaler hadde en andel 
av den totale radiolyttingen på 63,4 prosent 
(67,7 prosent i 2008). NRK P1 er Norges 
største radiokanal med en markedsandel på 
53,3 og en daglig dekning på 42,8 prosent i 
2009. NRK P2 og NRK P3 hadde henholds-
vis 7,5 og 9,9 prosent markedsandel.
 NRKs satsing på nett ga resultater i 
2009. NRK er nå det tredje største norske 
innholdsnettstedet i Norge. Om man spør 
mennesker i Norge hvilke nettsteder de 
oppgir å ha besøkt, ligger NRK.no på en 
 annen plass etter vg.no. 
 NRK lanserte ny forside på NRK.no 
8. desember 2009. Forsiden viser det  viktigste 
i Norge, verden og NRKs tilbud –  akkurat nå. 
I tillegg synliggjør forsiden  mangfoldet av inn-
hold og tjenester i NRK. Forsiden har fått et 
bredt sidefelt som rommer en navigasjonsdel 
for nett-TV og nettradio. 
 7 av 10 nordmenn mener de får god 
valuta for lisenspengene, og 9 av 10 nord-
menn gir uttrykk for at NRK oppfyller rollen 
som allmennkringkaster.

Det digitale bakkenettet
I desember 2009 ble den siste analoge 
TV-senderen i Norge slukket. Det digitale 
bakke nettet er nå NRKs primærdistribusjon 
for fjernsynssendinger. Dette innebærer 
at hele landets befolkning har tilgang på 
hele NRKs TV-tilbud: NRK1, NRK2, NRK3 
og NRK Super. I tillegg distribueres NRKs 
 radiokanaler over det digitale bakkenettet.

Det er etablert et eget betal-TV-tilbud i bakke-
nettet, RiksTV AS. Dette selskapet er organi-
sert i et eget selskap med en eierfordeling 
hvor TV 2 AS, Telenor AS og NRK Aktivum AS 
eier 1/3 hver av aksjene. Selskapets økonomi 
har utviklet seg noe svakere enn de forutset-
ninger som ble lagt til grunn i forretningspla-
nen. RiksTV AS hadde i 2009 et underskudd 
på 236 millioner kroner knyttet til kostnadene 
ved å opparbeide seg en betydelig kunde-
masse. NRK forsøkte å selge sin andel i sel-
skapet og har i regnskapet allerede tatt høyde 
for latent tap. Ønsket om å selge står fast.

Inntekts- og kostnadsutvikling
NRK AS (morselskapet) fikk et resultat i 
2009 på -15 millioner kroner, og konsernet 
fikk et resultat på -28 millioner kroner. 
 Samlede driftsinntekter i NRK AS var 4 
500 millioner kroner i 2009 mot 4 279 mil-
lioner kroner i 2008. Sum driftskostnader 
utgjorde 4 520 millioner kroner i 2009 mot 
4 373 millioner kroner i 2008. Sum finans-
poster var positivt med 6 millioner kroner i 
2009, mot 14 millioner kroner i 2008.
 NRK måtte i 2007 legge om forutsetnin-
gene for beregningen av pensjon i tråd med 
innholdet i ny veiledning om pensjonskostna-
der fra Norsk Regnskapsstiftelse. Dette ga et 
varig skift i pensjonsutgiftene på i størrelses-
orden 80 til 100 millioner kroner sammen-
lignet med tidligere benyttede forutsetninger 
for beregning av pensjonskostnader. Kultur-
departementet aksepterte at NRKs resultat og 
økonomi ble svekket tilsvarende for 2008. Ved 
fastsettelsen av kringkastingsavgift for 2009 
ble det gitt et særskilt tillegg i kringkastings-
avgiften på 44 kroner for å kompensere for 
økningen i pensjonskostnader. 

Tabell: Aktuarberegnede pensjonskostnader (sikret og 

usikret) har vist en sterk stigning de siste årene, pri-

mært grunnet nye forutsetninger for beregning. Tallene 

for 2006 til 2009 er som følger:

År Kostnad Endring fra året før

2006 132,2 Mnok 

2007 228,6 Mnok + 96,4 Mnok

2008 230,4 Mnok +   1,8 Mnok

2009 295,2 Mnok + 64,8 Mnok
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NRK Aktivum endret i 2009 prinsipp for 
 investeringer i tilknyttede selskaper, fra 
Kostmetoden til Egenkapitalmetoden. Som 
en konsekvens av prinsippendringen blir 
NRK Aktivums resultat for 2009 negativt 
med ca. 13 millioner kroner, til tross for et 
positivt driftsresultat. Egenkapitalen i NRK 
Aktivum er etter prinsippendringen negativ 
med ca. 75 millioner kroner, samtidig som 
NRK AS har ytet NRK Aktivum et ansvarlig 
lån på ca. 112 millioner kroner. Regnskapet 
for NRK AS eller konsern blir ikke påvirket 
av prinsippendringen.
 Kringkastingsavgiften økte fra 2 202 
kroner i 2008 til 2 335 kroner i 2009 inkl. 
8 prosent mva. Antall lisensbetalere viser 
en økning på 25 000 fra desember 2008 til 
 desember 2009, og antallet lisensbetalere  
var 1 890 000 ved utgangen av 2009. 
 Sam let økte inntekter fra kringkastingsav-
giften inkl. tilleggsavgifter og inkassogebyrer 
med 247 millioner kroner fra 2008 til 2009. 
Utestående krav på kringkastingsavgiften ved 
utgangen av 2009 beløper seg til 600 millio-
ner kroner, som er en økning på 28 millioner 
kroner fra 2008. Avsetningen for fremtidig 
tap på utestående krav på kringkastingsav-
giften utgjør 24 prosent ut fra en samlet vur-
dering av kvaliteten på de utestående krav.
 Antallet lisensbetalere har aldri vært 
høyere. NRK legger til grunn at det er 
snaut 10 prosent av husstandene som ikke 
betaler  kringkastingsavgift, men som like 
fullt er avgiftspliktige. 
 Øvrige driftsinntekter utgjorde 175 mil-
lioner kroner i 2009, mot 202 millioner kro-
ner i 2008. Inntektene er i hovedsak knyttet 
til royalties, sponsing, utleie av produksjons-
kapasitet og tilskudd fra fonds/samproduk-
sjoner. Samlede inntekter fra NRK Aktivum 
var på 101 millioner kroner, en nedgang på 
20 millioner kroner fra året før. 
 Personalrelaterte kostnader økte med 
120 millioner kroner (4,6 prosent) fra 2008 
til 2009. En stor del av økningen skyldes 
 ekstra høye kostnader til AFP og gave-
pensjon i 2009.
  NRKs likviditet er omtrent uendret fra 
desember 2008 til desember 2009. NRK 
har en trekkfasilitet på 1 100 millioner 

 kroner i DnB NOR Bank som sikrer likvidi-
teten ved behov. Likviditetssituasjonen 
 vurderes som tilfredsstillende.
 Når det gjelder finansiell risiko og 
 risikostyring, har selskapet i 2009 plas-
sert hovedtyngden av likviditetsreserven i 
serti fikatmarkedet og særinnskudd i bank. 
All plassering har vært innenfor en løpetid 
på ett år, i samsvar med styregodkjente 
invester ingsrammer og i henhold til faktisk 
likviditetsstrøm. Finansplasseringene har 
hatt en gjennomsnittlig avkastning i løpet av 
året på 2,76 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 tilknytning til særskilte programkate-
gorier. NRK følger de regler for sponsorfinan-
siering og visning av sponsorplakater som er 
trukket opp i kringkastingsloven, forskrifter og 
NRKs interne retningslinjer. NRKs sponsor-
inntekter  er knyttet til større arrangementer 
av idrettslig og kulturell betydning. NRK har 
besluttet å avvikle bannerreklame på selskap-
ets internettsider pr. 15. september 2010. 
 NRKs forretningsvirksomhet drives 
gjennom det heleide datterselskapet NRK 
Aktivum AS. NRK Aktivum hadde en omset-
ning i 2009 på 170 millioner kroner. Dette 
er en nedgang fra året før på 11 prosent, 
og skyldes i hovedsak at det i 2008 var 
OL i Beijing, som ga økte inntekter. NRKs 
 samlede vederlag fra NRK Aktivum var i 
2009 på 101 millioner kroner. 
 NRKs styre vedtok i 2004 Retningslinjer 
for NRKs forretningsmessige virksomhet. For 
å sikre at selskapet etterlever retningslinjene, 
oppnevnte styret et særskilt kontrollutvalg. 
Utvalget består av tre medlemmer, hvorav 
to er uavhengige av NRK og ikke knyttet til 
selskapet i sitt daglige virke.  Utvalgets med-
lemmer er advokat Harald Kobbe (leder), 
teatersjef Ellen Horn og  distriktsredaktør Kai 
Aage Pedersen. Én gang årlig avgir utvalget 
en rapport til styret i NRK.
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Etiske retningslinjer
For programvirksomheten i NRK er det 
utarbeidet en egen programhåndbok med 
etiske regler. Det etiske regelverket består 
av en programetisk plakat, en plakat for 
medarbeiderne samt medienes felles etiske 
regelverk (Vær varsom-plakaten).
 I 2009 startet arbeidet med å opp datere 
programhåndboka, slik at den reflekterer 
 dagens medievirkelighet og forblir et hen-
siktsmessig verktøy for NRKs redaksjoner.

Personalet
Ved utgangen av 2009 var det til sammen 
3 568 årsverk i NRK. I tillegg kom bruk av 
korttidsvikarer og oppdragstakere. Beman-
ningen økte noe i løpet av høsten 2009 som 
følge av høyt aktivitetsnivå og nye satsinger, 
etter en periode med synkende bemannings-
nivå som følge av streng ansettelseskontroll.
 Det er lav turn over i NRK. Kun 3,4 
prosent av de ansatte sluttet etter egen 
oppsigelse i 2009. Inkludert pensjoneringer 
hadde vi en turn over på 6,5 prosent.
 Det var ved årsskiftet 55 prosent menn 
og 45 prosent kvinner i NRK. Kjønnsfordel-
ingen blant NRKs medarbeidere har holdt 
seg forholdsvis stabil de senere år. I de yngre 
 aldersgruppene er kjønnsfordelingen om-
trent 50/50, mens det i de eldre aldersgrup-
pene er en overvekt av menn. Det er store 
forskjeller i kjønnsfordelingen i ulike yrkes-
grupper.  
 Andelen kvinnelige ledere er 38 pro-
sent. Etter at denne andelen var synkende 
en periode, økte den noe i løpet av 2009.  
 NRK produserer og avvikler program-
mer sju dager i uken og til ulike tidspunkt på 
døgnet. Vilkårene for de ansattes arbeidstid 
og kompensasjon er regulert i en felles ta-
riffavtale i NRK, og er derfor de samme for 
kvinnelige og mannlige medarbeidere. Blant 
de som arbeider deltid er det flest kvinner. 
11 prosent av kvinnene arbeider deltid, mot 
5 prosent av de mannlige ansatte.

Medarbeidere, likestilling og tiltak 
mot diskriminering
NRKs administrasjon utarbeider likestil-
lingsstatistikk som en del av den årlige 
personalstatistikken og følger opp med å 
spørre om diskriminering i den årlige med-
arbeiderundersøkelsen.
 I løpet av året ble det etablert to pro-
sjekter med mål om å fremme mangfold 
og tilrettelegge for ulike livsfaser i NRK: 
Mangfoldsutvalget og Livsfaseutvalget. Som 
en del av arbeidet med Livsfaseutvalget 
deltar NRK i et forskningsprosjekt i regi av 
Arbeids forskningsinstituttet. Målet er å finne 
frem til gode seniorpolitiske virkemidler. 
 Begge prosjektene skal levere tiltaksplan 
og starte implementering i løpet av 2010.
 Mangfoldsutvalget skal være et råd-
givende organ for ledelsen i mangfolds-
spørsmål. NRK ble tildelt Mangfoldsprisen 
2009 for prosjektet FleRe. Prisen deles ut 
av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet til 
en virksomhet som har utmerket seg i for-
hold til etnisk mangfold på arbeidsplassen. 
NRKs stipendiatordning for å styrke den 
flerkulturelle rekrutteringen av journalister 
ble etablert i 2008. FleRe er intensivert i 
2009, og kandidater fra prosjektet vurderes 
for bemanning i alle deler av NRK. 
 For å øke antall medarbeidere med 
flerkulturell bakgrunn, har vi definert nye 
mål i virksomhetsplanen for 2010. Målet er 
å styrke mangfoldet og speile befolkningen 
bedre. Ved ekstern utlysning av stillinger i 
NRK, skal kvalifiserte søkere med slik bak-
grunn alltid tas inn til intervju. Ambisjonen 
er å ansette fast mellom fem og ti med 
flerkulturell bakgrunn i 2010. I tillegg vil vi 
arbeide målrettet for å få flerkulturelle inn i 
andre midlertidige ansettelsesforhold.
 Nynorsk mediesenter i Førde er videre-
ført som et strategisk rekrutteringstiltak. Fra 
etableringen høsten 2004 og frem til 2009 
har senteret utdannet 11 kull med i alt 50 
nynorskpraktikanter. 
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Omorganisering i NRK: 

”Ett NRK - for publikum”
Fra 01.01.09 hadde NRK en ny divisjons-
struktur i drift. Ansettelser i lederstillinger ble 
gjort frem til 1. mars. Hovedmålet var å styrke 
grunnlaget for og samle kreftene om ”Ett 
NRK – for publikum”. Dette ble konkretisert 
gjennom fire mål for omorganiseringen:

• Tydeliggjøre ansvar og myndighet
• Samhandle bedre internt til beste for NRK
• Etablere en mer fleksibel økonomi med 

utgangspunkt i behovet for løpende 
 endringer

• Styrke nyskapingen innen programvirk-
somheten

Organisasjonsmessig innebar dette at all 
programvirksomhet utenfor Oslo, det vil si 
distriktskontorene og programvirksomheten 
i Bergen, Trondheim og Tromsø, ble samlet 
i én divisjon, Distriktsdivisjonen, med sete 
i Trondheim. All programvirksomhet i Oslo 
ble samlet i én divisjon, Marienlystdivisjo-
nen. Sámi Radio fortsetter som egen divi-
sjon direkte underlagt kringkastingssjefen.
 I tillegg til strukturelle endringer har det 
også vært nødvendig å jobbe med organi-
sasjonskultur for å få endret praksis. NRK 
gjennomførte derfor et lederutviklingspro-
gram for 300 ledere i løpet av 2009.

Arbeidsmiljøet
I 2009 ble det som tidligere år gjennomført 
en medarbeiderundersøkelse for alle med-
arbeidere. Denne undersøkelsen gir oss god 
og nyttig informasjon om arbeidsmiljøet i 
NRK. Mer enn 80 prosent av de ansatte i 
NRK er godt tilfredse med jobben sin, og 
denne tilfredsheten er tett knyttet til ar-
beidsoppgavene. Undersøkelsen peker også 
på områder som kan forbedres, både på 
virksomhetsnivå og ute i den enkelte enhet. 
Dette følges godt opp i linjen. 
 Nesten halvparten av medarbeiderne 
i NRK har fått ny leder som følge av om-
organiseringen i 2009. Det er gledelig å se 
at det spørsmålet som gir best fremgang i 
årets undersøkelse er ”Jeg vet hva min le-
der forventer av meg”.

Det har vært en reduksjon i sykefraværet. 
For NRK AS hadde vi 67 135 fraværsdager i 
2009, som er 7 000 færre dager enn i 2008. 
Dette gir en sykefraværsprosent i 2009 på 5,2 
prosent, mot 5,6 prosent i 2008. Det egen-
meldte fraværet er uforandret fra forrige år, 
0,9 prosent, mens det legemeldte fraværet 
har gått ned fra 4,7 prosent til 4,3 prosent. I 
2009 utgjorde deltidssykemeldinger 33 pro-
sent av fraværet. I 2008 var tallet 31 prosent. 
 Dette er en positiv utvikling og helt i 
tråd med ønsket fra sentrale myndigheter. 
Det har også vært en reduksjon av langtids-
sykefravær over åtte uker, og særlig i den 
andelen som av bedriftslegen vurderes som 
arbeidsrelatert. Utviklingen tilsier at divisjo-
nene/stabene fortsatt gjør mye for å tilret-
telegge for sykmeldte arbeidstakere med 
restarbeidsevne. 
 Friskhetsprosenten i NRK har økt, og 
andelen ansatte som ansees som ”langtids-
friske” og har hatt tre eller færre fraværsda-
ger i 2009 utgjør 47 prosent. 
 Den enkeltes sikkerhet er viktig for 
NRK, og det er et spesielt fokus på sikkerhet 
i de ulike opptakssituasjonene. I 2009 ble 
det registrert 20 skader/ulykker i hele NRK, 
en merkbar nedgang fra tidligere år. Flere 
av ulykkene med personskader er knyttet 
til trafikk, men ingen av personskadene ga 
varig mén eller langvarig sykefravær.
 I 2009 har de overordnede målene 
innenfor HMS vært rettet mot bruk av Med-
arbeiderundersøkelsen og medarbeider-
samtaler som virkemiddel i samarbeidet 
mellom ledelse og ansatte. I tillegg er det 
gjort et arbeid rundt bruk av systematiske 
arbeidsmiljøvurderinger ved organisatoriske 
endringer.

Det ytre miljøet
NRK slipper ikke ut annen forurensning enn 
den som er fra fyringsolje, samt det som 
normalt kommer fra ventilasjon. Spesial-
avfall oppbevares i forskriftsmessige con-
tainere. Brukere av spesialavfall har egne 
rutiner for dette.
 NRK har likevel etablert særskilte 
rutiner  for styring og oppfølging av miljø-
messige tiltak.  
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Politiske rammebetingelser
Stortinget vedtok NRK-plakaten i 2008. I 
2009 ble plakaten endret ved at Stortinget  
tilføyde en formulering om NRKs plikt 
til å ha en bred og balansert dekning av 
politiske  valg, og slik at samtlige partier og 
lister over en viss størrelse normalt omtales 
i den redaksjonelle valgdekningen. Tilføyel-
sen var i samsvar med NRKs praksis og 
 planer for kommende valg.

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 kvalitetstilbud til alle. NRK må være 
konkurranse dyktig med en kombinasjon av 
godt redigerte kanaler og tilbud til smale 
grupper. Nye medier utfyller og bygger opp 
under tilbudet. NRK tar sikte på å forsvare 
sin sterke stilling som kringkaster med en 
 kombinasjon av basiskanaler, tematiske ka-
naler og interaktive tjenester. 
 For radioen er målet å opprettholde 
 lyttingen til en solid allmennradio i tre kana-
ler, i tillegg til nisjekanaler (for eksempel 
Alltid Nyheter, NRK Klassisk og mP3), på et 
høyt kvalitetsnivå. Viktig er det også å sikre 
radio som et attraktivt medium for barn.
 For fjernsynet er utfordringen å opp-
rettholde og ivareta seernes oppslutning 
om NRK som landets viktigste kringkaster. 
NRK forventer at kostnadene knyttet til er-
verv av rettigheter til attraktive begivenheter 
og arrangementer fortsatt vil være høye. 
Dette gjelder ikke minst innen sport. NRK er 
innstilt på å kunne finne frem til løsninger,  
også sammen med andre aktører, for å 
sikre  publikum tilgang gjennom NRK til 
slike begivenheter også i fremtiden. 
 Konkurransen om oppmerksomheten  
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 
markedsføring er viktige elementer i det 
fortsatte 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 

største innholdsstedene på nettet. Dette vil 
innebære at NRK i årene fremover vil styrke 
ressursbruken på nye plattformer.
 Utbyggingen av den digitale radio-
distribusjonen (DAB) dekker nå 80 prosent 
av landets husstander.

Kringkastingsavgiften 2009 
og 2010
Stortinget har vedtatt at kringkastings-
avgiften for 2010 skal være 2 434 kroner 
(inkl. 8 prosent mva.). Dette er en økning 
på 99 kroner fra 2009 da kringkastings-
avgiften var på 2 335 kroner (inkl. 8 pro-
sent mva.). Eksklusiv merverdiavgift øker 
kringkastingsavgiften  for NRK med 91,66 
kroner, fra 2 162,04 kroner til 2 253,70 
kroner. 
 NRK har budsjettert med et resultat i 
balanse for 2010.
 

Styrets sammensetning og 
 selskapets daglige ledelse 
Kulturdepartementet oppnevnte i 2008 
styre medlemmer for en toårsperiode.  Sidsel 
Avlund og Steinar Aanesland etterfulgte 
henholdsvis Geir Helljesen og Else Barratt-
Due som ansatterepresentanter i styret.
 Administrasjons- og finansdirektør Tore 
Olaf Rimmereid fratrådte sin stilling i NRK 
høsten 2009. Jon Espen Lohne er ansatt 
som ny administrasjons- og finansdirektør. 
Han tiltrådte stillingen 1. februar 2010.
 

Resultatdisponering 
Det fremlagte årsresultatet gir etter styrets 
mening en riktig fremstilling av virksom-
heten i 2009. 
 Styret foreslår at underskuddet på 15 
millioner kroner i NRK dekkes av opptjent 
egenkapital. NRKs bokførte egenkapital blir 
etter dette 1 258 millioner kroner, hvorav 
258 millioner kroner er fri egenkapital. 
 For konsernet viser årsresultatet et 
 underskudd på 28,4 millioner kroner.

Fortsatt drift
Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til 
grunn for årsregnskapet.
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Oslo, den 28. april 2010

 
Hallvard Bakke   Valgerd Svarstad Haugland   Sidsel Avlund
Styreleder     Nestleder 
 
 

Stig Magnus Herbern  Karin Julsrud    Kåre Lilleholt 

Per Asbjørn Ravnaas  Sif Vik         Steinar Aanesland

Hans-Tore Bjerkaas
Administrerende direktør/Kringkastingssjef 
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Resultatregnskap for 2009    
(beløp i hele 1 000 kroner)

    

 Konsern NRK AS 

 2009 2008  Note 2009 2008

 4 325 038 4 077 899 Kringkastingsavgift  4 325 038 4 077 899

 243 174 272 971 Annen driftsinntekt 14 174 877 201 545

4 568 212  4 350 870 Sum driftsinntekter  4 499 915 4 279 444

       

   Beholdningsendring egenproduserte    

 8 359 21 902 programmer 2 8 359 21 902

 2 378 529 2 267 622 Lønnskostnad 3 2 351 097 2 242 355

 290 663 287 064 Honorarer og fremmedytelser  263 255 252 101

 301 406 312 117 Sendertekniske kostnader  301 406 312 117

 265 130 263 318 Avskrivning 5 264 928 263 151

 1 341 750 1 291 814 Annen driftskostnad  1 331 449 1 281 101

 4 585 837 4 443 838 Sum driftskostnader  4 520 494 4 372 727

       

 -17 626 -92 968 Driftsresultat  -20 578 -93 284

 

 -14 698 -47 227 Resultat fra tilknyttet selskap 6  

 29 472 41 277 Renteinntekt  23 771 32 722

 2 379 4 088 Annen finansinntekt  2 379 4 088

 15 232 28 277 Rentekostnad  8 922 15 622

 11 234 7 654 Annen finanskostnad  11 234 7 654

 -9 313 -37 794 Sum finansposter  5 994 13 534

       

 -26 938 -130 761 Resultat før skattekostnad  -14 584 -79 750

 

 1 414 968 Skattekostnad 12 649 724

 -28 353 -131 729 Årsresultat  -15 233 -80 474
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Balanse     
(beløp i hele 1 000 kroner)

  

 Konsern NRK AS 

 31.12.09 31.12.08  Note 31.12.09 31.12.08

   Eiendeler    

   Anleggsmidler    

   Immaterielle anleggsmidler    

 569  Andre rettigheter ervervet 5   

 841 1 283 Utsatt skattefordel 12   

 1 410 1 283 Sum immaterielle anleggsmidler    

   Varige driftsmidler    

 836 552 857 553 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 5 836 552 857 553

 726 625 739 210 Driftsløsøre og transportmidler 5 726 168 738 799

 1 563 177 1 596 763 Sum varige driftsmidler  1 562 720 1 596 352

       

   Finansielle anleggsmidler    

   Investeringer i datterselskap 6 49 000 49 000

 11 702 9 043 Investeringer i tilknyttede selskaper 6 16 925 16 958

 7 349 7 507 Investeringer i aksjer og andeler 7 3 626 3 626

 102 180 50 785 Pensjonsmidler 4 102 054 50 785

 116 615 103 301 Langsiktige fordringer 9 117 585 104 174

 237 846 170 635 Sum finansielle anleggsmidler  289 191 224 543

       

 1 802 432 1 768 681 Sum anleggsmidler  1 851 911 1 820 895

       

   Omløpsmidler    

   Beholdninger    

 12 363 10 653 Teknisk utstyr og rekvisita  12 363 10 653

 536 183 504 980 Programmer  2 534 407 502 901

 548 546 515 633 Sum beholdninger  546 770 513 554

       

   Fordringer    

 574 494 546 143 Kundefordringer 9 533 248 508 758

 144 679 158 258 Andre fordringer 9 149 318 158 614

 719 173 704 401 Sum fordringer  682 566 667 372

       

   Bankinnskudd/kontanter og lignende    

 133 140 128 474 Bankinnskudd og kontanter  8 111 041 110 792

 1 400 859 1 348 508 Sum omløpsmidler  1 340 376 1 291 718

       

 3 203 291 3 117 190 Sum eiendeler  3 192 287 3 112 613
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Hallvard Bakke   Valgerd Svarstad Haugland   Sidsel Avlund
Styreleder     Nestleder 
 
 

Stig Magnus Herbern  Karin Julsrud    Kåre Lilleholt 

Per Asbjørn Ravnaas  Sif Vik         Steinar Aanesland

Hans-Tore Bjerkaas
Administrerende direktør/Kringkastingssjef 

Balanse     

(beløp i hele 1 000 kroner)

    

 Konsern NRK AS 

 31.12.09 31.12.08  Note 31.12.09 31.12.08

   Egenkapital og gjeld    

   Egenkapital    

   Innskutt egenkapital   

 1 000 000 1 000 000 Aksjekapital 11 1 000 000 1 000 000 

   Opptjent egenkapital     

 130 658 155 018 Annen egenkapital  258 188 273 421

 1 130 658 1 155 018 Sum egenkapital 10 1 258 188 1 273 421

       

   Gjeld    
   Avsetning for forpliktelser    

 630 979 571 522 Pensjonsforpliktelser 4 627 417 568 480

 110 838 96 104 Andre avsetninger for forpliktelser 6  

 741 817 667 626 Sum avsetning for forpliktelser  627 417 568 480

       

   Kortsiktig gjeld    

 20 139 155 526 Gjeld til kredittinstitusjoner  20 139 155 526

 600 000 500 000 Sertifikatlån  600 000 500 000

 174 063 134 342 Leverandørgjeld 9 173 042 134 918

 171 605 161 569 Skyldige offentlige avgifter  169 514 159 859

 972 1 582 Betalbar skatt 12 649 724

 364 038 341 527 Annen kortsiktig gjeld 9 343 339 319 684

 1 330 817 1 294 546 Sum kortsiktig gjeld  1 306 683 1 270 712

       

 2 072 634 1 962 172 Sum gjeld  1 934 100 1 839 192

       

 3 203 292 3 117 190 Sum egenkapital og gjeld  3 192 287 3 112 613

                Oslo, den 28. april 2010 
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Kontantstrømanalyse
(beløp i hele 1 000 kroner) 

 Konsern NRK AS 

 2009 2008  2009 2008

   Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter   

 -26 938 -130 761 Resultat før skattekostnad -14 584 -79 750

   Gevinst ved salg av anleggsmidler   

  -3 Gevinst ved salg av aksjer   

 14 698 47 227 Resultat fra tilknyttede selskap   

 4 001 9 058 Nedskrivning/Reversering Aksjer og Anleggsmidler 4 001 5 192

 265 129 263 318 Ordinære avskrivninger 264 927 263 151

 -32 913 -16 126 Endringer i varelager -33 216 -16 280

 -27 015 16 755 Endringer i kundefordringer -24 490 -8 039

 35 299 -28 667 Endringer i kortsiktig gjeld 35 322 -28 541

 -5 253 83 367 Endring netto pensjoner/annen langsiktig gjeld/fordringer -5 744 80 127

 13 580 -12 608 Endringer i andre fordringer 9 296 4 346

 240 588 231 560 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 235 513 220 206

      

   Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter   

 -235 495 -264 376 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -235 264 -264 317

 -585  Utbetaling ved kjøp av immaterielle eiendeler  

 158 58 Innbetalinger ved salg av aksjer    

  -33 Utbetalinger ved kjøp av aksjer  -33

 -235 922 -264 351 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -235 264 -264 350

      

   Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter   

  -55 428 Korrigering av tidligere års feil mot egenkapitalen  -55 138

  -55 428 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  -55 138

      

 4 666 -88 218 Netto endringer i kontanter og kontantekvivalenter 249 -99 282

 128 474 216 693 Beholdninger av kontanter og kontantekvivalenter 1.1. 110 792 210 074

 133 140 128 475 Beholdninger av kontanter og kontantekvivalenter 31.12. 111 041 110 792

      

   Tilleggsopplysninger  

    Kontanter og kontantekvivalenter består av kasse, bank og kortsiktige 

   plasseringer. Skattetrekkskonto utgjør 87 millioner kroner i morselskap og 

   88,2 millioner kroner for konsernet.  NRK har ingen kontantstrømmer knyttet til   

   finansiering av egen virksomhet.   
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NRK AS
Noter til regnskapet for 2009 

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, RiksTV AS og Norges mobil-tv AS. 
Konsern regnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner 
og mellom værende mellom mor- og datterselskap er eliminert. Konsernregnskapet er utarbei-
det etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper 
som morselskapet med unntak av tilknyttede selskaper som i morselskapet vurderes etter 
kost metoden, mens det i datterselskapet vurderes etter egenkapitalmetoden. De tilknyttede 
selskap ene er vurdert etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet.

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 
klassifisert  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 fornuftig 
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 til 
NRK AS. 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. I datter-
selskapet vurderes tilknyttede selskaper til egenkapitalmetoden. 

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for av-
setning 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.
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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.
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 kostnadsføres 
når de vises. Kontrakter på programmer som er vist, men ikke betalt, er ført som kortsiktig 
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. 
Lisens termin 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 200 000 kroner. Direkte vedlikehold av drifts-
midler kostnadsføres løpende som driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer til-
legges 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. 
Plan endringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder 
estimat avvik i den grad de overstiger 10 prosent av den største av pensjonsforpliktelsene og 
pensjons midlene.
 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 2,5 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)

     2009         2008 

Innkjøpte filmer og serier 119 368 122 631 

Egne produksjoner under arbeid 181 077 181 086 

Ferdige egne produksjoner 34 773 43 123

Entrepriseproduksjoner eksterne produsenter 192 366 149 704

Dubbingkostnader 6 822 6 358

Sum  534 407 502 901

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

  2009 2008
Lønninger 1 738 731 1 727 455

Arbeidsgiveravgift 244 212 223 444

Pensjonskostnader 336 067 261 944
Andre ytelser 32 086 29 512

Sum  2 351 097  2 242 355

  

Samlede lån til ansatte 5 971 7 546

Gjennomsnittlig antall årsverk 3 514 3 562

  
Lønnskostnad i datterselskap  27 433

Gjennomsnittlig antall årsverk i datterselskap  39

Samlet godtgjørelse til kringkastingssjef (administrerende direktør) utgjorde i 2009 
2 296 504 kroner. Kringkastingssjefens lønn er fra 1. januar 2010 fastsatt til 2 074 800 
 kroner pr. år.  Avtalt pensjonsalder er 60 år med alderspensjon tilsvarende 70 prosent av 
pensjonsgrunnlaget. Det er ordinær opptjeningstid for pensjonsordningen til kringkastings-
sjefen. Det er innbetalt 183 720 kroner i pensjonspremie til selskapets kollektive pensjons-
ordning.  Kringkastingssjefen har en avtale om ett års lønn som sluttvederlag ved fratredelse 
etter minimum tre års ansettelse. 
 Samlet godtgjørelse til tidligere kringkastingssjef var i 2009 1 124 078 kroner. Han hadde 
en avtale om ett års lønn som sluttvederlag, og utbetalingene ble fordelt over en periode på 
tre år - med siste utbetaling i juni 2009. Det er avsatt midler til tilleggspensjon for tidligere 
kringkastingssjef.
 Administrerende direktør i NRK Aktivum AS har et lån stort 150 000 kroner. Rentesatsen 
i 2009 var 4 prosent og lånet nedbetales over fem år. Det ble innberettet rentefordel på lånet i 
2009. Lånet er gitt med sikkerhet i bil.
 Samlet godtgjørelse til styret var i 2009 1 009 700 kroner, herav til styrets leder 220 850 
kroner, styrets nestleder 130 200 kroner og øvrige styremedlemmer 90 250 kroner. Vara-
medlemmene får godtgjørelse basert på oppmøte i styremøter gjennom året.
 Det er kostnadsført følgende honorar til revisor ekskl. mva.:

(beløp i hele 1 000 kroner)

    NRK AS Konsern

Lovpålagt revisjon  511 573

Andre attestasjonstjenester  172 172

Skatterådgivning 42 42

Andre tjenester utenfor revisjon 124 188

Sum   849 975
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Note 4 Pensjonsforpliktelser 
Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 3 917 yrkesaktive og 991 pensjonister. 
Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall 
 opptjeningsår og lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder. Den kollektive pensjonsavtalen er 
 finansiert ved fondsoppbygging i forsikringsselskapet Vital Forsikring ASA.
 I tillegg til den sikrede ordningen er NRK selv ansvarlig for forpliktelser knyttet til førtids-
pensjonering/AFP for ansatte i aldersområdet 62 til 67 år. Pr. 31.12.09 har NRK 389 førtids-
pensjonister som omfattes av denne ordningen. 
 Det er avsatt midler til oppbygging av tilleggspensjon til tidligere kringkastingssjef.
 I datterselskapet omfattes 48 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

 2009 2008 2009 2008

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 121 517 112 912 123 704 115 086

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 104 280 88 493 104 906 89 050 

Avkastning på pensjonsmidler -75 152 -72 012 -75 636 -72 475

Amortisering av planendring/estimeringstap 24 985 29 033 25 469 29 228

Resultatført planendring ektefellepensjon -4 666  -5 412 

Administrasjonskostnader 7 339 8 792 7 481 8 897

Arbeidsgiveravgift 20 696 18 102 21 019 18 259

Netto pensjonskostnad 198 999 185 320 201 531 188 045

Årets pensjonskostnad knyttet til den usikrede ordningen:

                            NRK                                                  Konsern

 2009 2008 2009 2008

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 38 442 39 577 38 970 39 984

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 26 744 27 446 26 893 27 551

Amortisering av planendring/estimeringstap  821   821

Resultatført planendring 63 343  63 343 

Arbeidsgiveravgift 8 539 8 780 8 628 8 847

Netto pensjonskostnad 137 068 76 624 137 833 77 203

Pensjonsmidler knyttet til den sikrede ordningen:

                            NRK                                                  Konsern

 2009 2008 2009 2008

Beregnede pensjonsforpliktelser pr. 31.12. -2 204 719 -1 938 776 -2 219 658 -1 950 822

Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr. 31.12. 1 400 104 1 357 009 1 409 120 1 365 465

Ikke resultatført virkning av estimatavvik/ 1 012 073 707 453 1 018 898 710 828

planendringer 

Arbeidsgiveravgift -105 404 -74 901 -106 181 -74 932

Netto pensjonsforpliktelse/-midler  102 054 50 785 102 180 50 539
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Pensjonsmidler knyttet til den usikrede ordningen:

                            NRK                                                  Konsern

 2009 2008 2009 2008

Beregnede pensjonsforpliktelser pr. 31.12. -558 261 -526 011 -561 665 -528 713

Ikke resultatført virkning av estimatavvik/ 3 116 25 579 3 405 25 808
planendringer 

Arbeidsgiveravgift -72 272 -68 048 -72 718 -68 371

Netto pensjonsforpliktelse -627 417 -568 480 -630 979 -571 276

Økonomiske forutsetninger: 2009 2008

Diskonteringsrente 5,80 % 5,30 %

Forventet avkastning på fondsmidler 5,80 % 5,75 %

Forventet lønnsøkning 4,00 % 4,50 %

Forventet G-regulering 3,75 % 4,25 %

Forventet pensjonsøkning 3,75 % 1,75 %

Arbeidsgiveravgift 13,10 % 13,10 %

Uttakstilbøyelighet AFP

- før 64 år 25 % 25 %

- etter 64 år            50 %               50 %

Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er det lagt til grunn vanlig benyttede 

 forutsetninger innen forsikring.

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

                    Morselskap          Datterselskap            Konsern 

 Tomter Bygninger Driftsløsøre    Inventar Sum
   og transp.midl.  

Anskaffelseskost 01.01. 70 515 1 681 833 4 200 540 3 161 5 956 049

Tilgang 2009  15 254  220 010 231 235 495

Avgang 2009     

Akkumulerte av-/nedskrivninger 01.01.  894 795 3 461 742 2 750 4 359 287

Årets ord. avskrivninger     36 255 228 673 185 265 113

Årets nedskrivninger   3 968  3 968

Bokført verdi 31.12. 70 515 766 037 726 168 457 1 563 177

      

Økonomisk levetid  5 - 40 år 4 – 10 år  

Avskrivningsplan  Lineær Lineær 

Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler:

 Avtaleperiode Årlig leie Gjenstående leieperiode 

Transportmidler  1 – 4 år 12 835                     0 – 2 år 

Inventar og programteknisk utstyr 1 – 6 år 6 656 Mindre enn 1 år 

Bygninger 25 år 1 615  13 år 

Sum  21 106   
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Andre rettigheter ervervet:

  Internettsider  

Anskaffelseskost 01.01.    

Tilgang 2009                                                                    585  

Avgang 2009    

Akkumulerte av-/nedskrivninger 01.01.   

Årets ord. avskrivninger     16  

Årets nedskrivninger    

Bokført verdi 31.12.  569

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 % -74 644 -13 156    49 000 

       

Tilknyttet selskap i datterselskap  

RiksTV AS Oslo 33,33 % 33,33 % - 779 117 -236 206  

       

Tilknyttet selskap i konsern  

Norges Televisjon AS Oslo 33,33 % 33,33 % 34 890 109 16 925 11 702

Norges mobil-tv AS Oslo 33,33 % 33,33 % -1 907 -1 643  

        

 Resultatandel i tilknyttede selskap i 2009 utgjør –14 698.

  NRK Aktivum AS har ytet et lån på 110,8 millioner kroner til RiksTV AS. Dette eksponerer konsernets ansvars-

forhold 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:   

Innholdsutvikling AS Oslo 19 % 3 210

Phonofile AS Oslo 23 %    513

Sum datterselskap   3 723

Sum konsern   7 349

NRK Aktivum AS har solgt sin eierandel i Phonofile AS i 2010. 

Note 8 Bankinnskudd 
Av den likvide beholdning på 111,0 millioner kroner er 90,6 millioner kroner bundet. Av 
k onsernets likvide beholdning på 133,1 millioner kroner er 91,8 millioner kroner bundet.
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Note 10 Egenkapital
(beløp i hele 1 000 kroner)

  Annen Sum 
 Aksjekapital egenkapital egenkapital

Egenkapital 31.12.08 1 000 000 273 421 1 273 421

Årsresultat   -15 233 -15 233

Egenkapital 31.12.09 NRK AS 1 000 000 258 188 1 258 188

   

Konsernets egenkapital:   

Egenkapital 31.12.08 1 000 000 155 018 1 155 018

Årsresultat   -28 353 -28 353

Effekt av prinsippendring i NTV  3 993 3 993

Egenkapital 31.12.09  1 000 000 130 658 1 130 658

 

Note 11 Antall aksjer, aksjeeiere
Alle aksjene i NRK eies av Staten. Generalforsamlingen er Kulturdepartementet  ved Stats-
råden. Aksjekapitalen består av 1 million aksjer med samlet pålydende 1 milliard kroner.  

Note 9 Mellomværende med selskap i samme konsern             
(beløp i hele 1 000 kroner)
 

  2009 2008

Kundefordringer/Leverandørgjeld

NRK / Aktivum AS  3 919 2 800

Andre fordringer/Annen kortsiktig gjeld

NRK / Aktivum AS  8 779 8 429

Andre langsiktige fordringer/Annen langsiktig gjeld

NRK / Aktivum AS  111 958 97 186
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Note 12 Skatt 
NRK er ikke skattepliktig for sin ordinære virksomhet. Leieinntekter på fast eiendom utenfor 
ordinær virksomhet beskattes.

(beløp i hele 1 000 kroner)

     NRK Konsern

 2009 2008 2009 2008

Årets skattekostnad fordeler seg på:

Betalbar skatt 649 724 972 1 581

Endring utsatt skatt 0 0 442 -613

Sum skattekostnad 649 724 1 414 968

    

   31.12.09 31.12.08

Oversikt over midlertidige forskjeller:    

Anleggsmidler   -367 -560

Omløpsmidler   -784 -2 461

Gevinst- og tapskonto   1 585 1 981

Pensjoner   -3 437 -3 043

Andre avsetninger for forpliktelser    -500

Sum   -3 003 -4 583

    

28 % utsatt skatt/(-fordel)   -841 -1 283

 

Note 13 Valutaterminkontrakter
Valutaterminkontrakter er inngått for å begrense valutarisiko ved fremtidige betalingsfor-
pliktelser 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):

 2009 2008

USD 2 775 435 4 485 961

GBP 2 547 435 712 045

CHF 39 365 738 11 309 087

EUR 10 314 024 12 888 901

DKK 3 500 000 2 500 000

CAD 7 442 212 7 952 888

SEK 2 278 060 
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Note 14 Spesifisering av annen driftsinntekt
(beløp i hele 1 000 kroner)
  

 2009 2008

NRK Aktivum AS, royalties 62 535 84 580

NRK Aktivum AS, salg av ledig kapasitet 32 109 29 100

NRK Aktivum AS, kjøp av tjenester fra NRK 6 100 6 800

Tilskudd fra fonds/produksjonsbidrag 21 104 20 597

Inntekter i kantine og kiosk 18 648 18 889

Salg av arkivmateriale og programmer 7 446 13 436

TV-aksjonen 7 440 6 647

Inntekter fra husleie og parkering 5 162 4 629

Øvrige inntekter (avgang anleggsmidler, utleie, KORK) m.m.) 14 333 16 867

Sum andre driftsinntekter 174 939 201 590

Styret og ledelse pr. 1. april 2010

NRKs styre  NRKs ledelse

Hallvard Bakke, styreleder Hans-Tore Bjerkaas, kringkastingssjef 

Valgerd Svarstad Haugland, nestleder Annika Biørnstad, direktør, Kringkasting

Kåre Lilleholt Grethe Gynnild-Johnsen, direktør, Distrikt

Stig Magnus Herbern Per Arne Kalbakk, direktør, Marienlyst

Sif Vik Nils Johan Heatta, direktør, Sámi Radio

Karin Julsrud Arild Hellgren, direktør, Teknologi

Sidsel Avlund Jon Espen Lohne, direktør, Administrasjon og finans 

Steinar Aanesland Olav A. Nyhus, direktør, Juridisk   

Per Asbjørn Ravnaas Solveig Jølstad, direktør, Organisasjon   

  Sigurd Sandvin, direktør, Kommunikasjon    
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