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NRKs virksomhet
NRK styrket sin posisjon som allmennkring-
kaster i 2010. Som produsent og formidler 
av innhold i radio, fjernsyn og på Internett 
leverte NRK et mangfoldig og  distinkt til-
bud til det norske samfunnet.  Daglig var 85 
prosent av befolkningen innom et av NRKs 
tilbud i 2010. 
 NRKs samfunnsoppdrag er fastsatt i 
selskapets vedtekter. Oppdraget består i å 
produsere og formidle innhold som gir den 
norske befolkning økt innsikt, forståelse og 
opplevelse. Allmennkringkastingstilbudet 
skal være uavhengig av alle særinteresser, 
politiske så vel som økonomiske. 
 NRK skal utgjøre en sentral arena for 
samfunnsdialog og offentlig debatt, fri 
 meningsutveksling, informasjonsformidling, 
opplysning og underholdning. NRK skal 
styrke norsk og samisk språk, identitet og 
kultur. Samtidig skal virksomheten bidra 
til sosial samhørighet og integrering av 
 enkeltindivider, grupper og samfunnslag, og 
speile det geografiske og kulturelle mangfol-
det i nasjonen. 
 NRK redegjør årlig for hvordan selskapet 
oppfyller allmennkringkastingsforpliktelsene i 
et særskilt dokument til Medietilsynet.
 NRK produserer og distribuerer riks-
dekkende programinnhold fra Marienlyst i 
Oslo, regionmiljøene i Trondheim, Bergen, 
Tromsø og Karasjok. I tillegg produseres ny-
heter, programmer og nettilbud fra 12 dis-
triktskontor med innslag fra underliggende 
lokalkontor. I alt er NRK representert på 55 
forskjellige steder landet rundt. Internasjo-
nalt er NRK til stede med åtte utenrikskor-
respondenter som dekker alle verdensdeler.
 NRKs produksjon og distribusjon av et 
mangfoldig, nasjonalt og internasjonalt kva-
litetsinnhold gjør NRK ledende i det norske 
mediemarkedet. 

Utvikling i markedsandeler og 

 programtilbud
85 prosent av befolkningen brukte NRKs til-
bud daglig i 2010, og NRK nådde derfor mål-
setningen om at 4 av 5 nordmenn skal bruke 
NRKs innhold hver dag med god margin. 
Hver enkelt nordmann (over 12 år) bruker 
nesten 8 timer hver dag på medier i Norge. 
NRKs TV-kanaler økte i andel og  hadde i 
2010 totalt 41 % av seingen i Norge. De tre 
hovedkanalene på radio styrket seg og ender 
samlet på 66 % markedsandel. 
 Publikums bruk av NRKs tilbud og 
 tjenester øker i alle målgrupper, også blant 
unge voksne mellom 12 og 29 år som er en 
krevende målgruppe å nå. Dekningen blant 
flerkulturelle styrker seg også noe. 
 NRK.no ble i 2010 kåret til årets nett-
sted av Mediebedriftenes Landsforening. 

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 inne bærer at hele 
landets befolkning har tilgang på hele NRKs 
TV-tilbud: NRK1, NRK2, NRK3 og NRK Su-
per. I tillegg distribueres NRKs  radiokanaler 
over det digitale bakke nettet.
 Det er etablert et eget betal-TV-tilbud 
i bakkenettet, RiksTV AS. Dette selskapet 
er organisert i et eget selskap med en eier-
fordeling hvor TV 2 AS, Telenor AS og NRK 
Aktivum AS eier 1/3 hver av aksjene. Etter 
en krevende oppstartsperiode med under-
skudd som en følge av kostnadene ved å 
opparbeide seg en betydelig kundemasse, 
viser RiksTVs regnskap for 2010 et lite over-
skudd.

NRK AS
Årsberetning 2010
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Inntekts- og kostnadsutvikling
NRK AS (morselskapet) fikk et overskudd 
på 41 millioner kroner i 2010, mot et 
 underskudd på 15 millioner kroner i 2009. 
For konsernet ble overskuddet 14 millioner 
kroner i 2010, en fremgang på 42 millioner 
kroner fra 2009. 
 Forskjellen mellom morselskapet og 
konsernregnskapet er at datterselskapet 
NRK Aktivum og tilknyttede selskaper 
inngår i konsernregnskapet. NRK Aktivum 
bidro med et overskudd på 8,5 millioner 
kroner fra ordinær drift, mens investeringen 
i RiksTV (eid 33 % av NRK Aktivum) bidro 
med en svekkelse av regnskapet på 38,5 
millioner kroner.
 Samlede driftsinntekter i NRK AS var 
4 773 millioner kroner i 2010 mot 4 500 
millioner kroner i 2009. Sum driftskost nader 
utgjorde 4 738 millioner kroner i 2010 mot 
4 520 millioner kroner i 2009. Sum finans-
poster var positivt med 6 millioner kroner i 
2010 og uendret fra 2009.
  NRK måtte i 2007 legge om forutsetnin-
gene for beregningen av pensjon i tråd med 
innholdet i ny veiledning om pensjonskost-
nader fra Norsk Regnskapsstiftelse. Dette ga 
isolert sett en varig økning i pensjonsutgifte-
ne på rundt 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 kring-
kastingsavgiften på 44 kroner for å kompen-
sere for økningen i pensjonskostnader. 
I NRKs regnskap for 2010 inngår en positiv 
engangseffekt på rundt 200 millioner kroner 
knyttet til opphør av gammel AFP-ordning. 
Regnskapet for 2010 inneholder ikke avset-
ninger for forventede kostnader knyttet til ny, 
felles AFP-ordning.
 Posten «Annen driftskostnad» viser 
en kraftig økning fra 2009 til 2010. Dette 
skyldes dels kostnader forbundet med den 
internasjonale finalen i Eurovision Song 
Contest som ble avviklet i mai, og dels at 
avsetninger for fremtidige tap på kringkas-
tingsavgiften er økt med ca. 160 millioner 

kroner gjennom året. Kringkastingsavgiften 
inntektsføres ved forfall. Erfaringsbaserte 
prognoser tilsier en økning i antall krav som 
må avskrives. 
 NRK Aktivum endret i 2009 prinsipp 
for investeringer i tilknyttede selskaper, fra 
Kostmetoden til Egenkapitalmetoden. 
I 2010 viser NRK Aktivum et regnskaps-
messig underskudd på 30 millioner kroner, 
til tross for et driftsresultat som var positivt 
med 11 millioner kroner. Dette skyldes at 
regnskapet er belastet med 38 millioner i yt-
terligere investering i RiksTV. Egenkapitalen 
i NRK Aktivum er etter prinsippendringen 
negativ med ca. 105 millioner kroner, sam-
tidig som NRK AS har ytet NRK Aktivum et 
ansvarlig lån på ca. 119 millioner kroner. 
Regnskapet for NRK AS eller konsern blir 
ikke påvirket av prinsippendringen. 
 Kringkastingsavgiften økte fra 2 335 
kroner i 2009 til 2 434 kroner i 2010 inkl. 
8 prosent mva. Antall lisensbetalere viser 
en økning på 28 000 fra desember 2009 til 
desember 2010, og antallet lisensbetalere 
var 1 918 000 ved utgangen av 2010. Sam-
let økte inntekter fra kringkastingsavgiften 
inkl. tilleggsavgifter og inkassogebyrer med 
248 millioner kroner fra 2009 til 2010. 
Utestående krav på kringkastingsavgiften 
ved utgangen av 2010 beløper seg til 643 
millioner kroner, som er en økning på 43 
millioner kroner fra 2009. Avsetningen for 
fremtidig tap på utestående krav på kring-
kastingsavgiften er økt fra 144 millioner 
kroner til 305 millioner kroner ut fra en 
samlet vurdering av kvaliteten på de utestå-
ende krav. 
 Antallet lisensbetalere har aldri vært 
høyere. NRK legger til grunn at det er snaut 
10 prosent av husstandene som ikke beta-
ler kringkastingsavgift.
 Annen driftsinntekt utgjorde 200 millio-
ner kroner i 2010, mot 175 millioner kroner 
i 2009. Inntektene er i hovedsak knyttet til 
royalties, sponsing, utleie av produksjonska-
pasitet og tilskudd fra fonds/samproduksjo-
ner. Økningen fra 2009 skyldes i hovedsak 
billettinntekter og sponsing knyttet til den 
internasjonale finalen i Eurovision Song 
Contest. 
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NRKs likviditet er uendret fra desember 
2009 til desember 2010. NRK har en trekk-
fasilitet på 700 millioner kroner i DnB NOR 
Bank som sikrer likviditeten ved behov. 
Likviditetssituasjonen vurderes som tilfreds-
stillende. 
 Når det gjelder finansiell risiko og ri-
sikostyring, har selskapet i 2010 plassert 
hovedtyngden av likviditetsreserven i ser-
tifikatmarkedet og særinnskudd i bank. All 
plassering har vært innenfor en løpetid på 
ett år, i samsvar med styregodkjente inves-
teringsrammer og i henhold til faktisk likvi-
ditetsstrøm. Finansplasseringene har hatt 
en gjennomsnittlig avkastning i løpet av året 
på 2,47 prosent.
 Forskjellen mellom resultatregnskapet 
og kontantstrømmen i 2010 er for NRK på 
86 millioner kroner, mens det for konsern 
er 145 millioner kroner. Avviket forklares 
hovedsakelig med årets avskrivninger samt 
opptak av obligasjonslån.

Kommersielle rammebetingelser, 
reklame og sponsormidler
NRKs allmenne programtilbud skal være 
reklamefritt og finansieres gjennom kring-
kastingsavgiften som fastsettes hvert år av 
Stortinget. 
 NRK kan i tilknytning til særskilte pro-
gramkategorier ha sponsorinntekter i TV, 
radio og på nett. NRK følger de regler for 
sponsorfinansiering og visning av sponsor-
plakater som er trukket opp i kringkastings-
loven, forskrifter og NRKs interne retnings-
linjer. NRKs sponsorinntekter er knyttet til 
større arrangementer av idrettslig og kultu-
rell betydning. NRK avviklet bannerreklame 
på selskapets internettsider i siste halvdel av 
2010. 
 NRKs forretningsvirksomhet drives 
gjennom det heleide datterselskapet NRK 
Aktivum AS. NRK Aktivum hadde en omset-
ning i 2010 på 234 millioner kroner. Dette 
er rekord og skyldes bl.a. inntektene forbun-
det med den internasjonale finalen i Eurovi-
sion Song Contest. NRKs samlede vederlag 
fra NRK Aktivum var i 2010 på 166 millio-
ner kroner, fordelt på inntekter på 137 mil-
lioner kroner samt kostnadsrefusjoner fra 
bl.a. salg av rettighetene til fotball-VM.

Medietilsynets gjennomgang av 
NRKs eksisterende tjenester på 
nye medieplattformer 
På oppdrag fra Kulturdepartementet gjen-
nomgikk Medietilsynet våren 2010 NRKs 
eksisterende tjenester på nye medieplatt-
former. Formålet med gjennomgangen var å 
vurdere om NRKs nye medietjenester faller 
inn under allmennkringkasteroppdraget slik 
det fremkommer av NRK-plakaten og sel-
skapsvedtektene.
 Medietilsynet foretok en bred og omfat-
tende gjennomgang av alle NRKs tjenester 
på såkalte nye medieplattformer. Konklusjo-
nen var at samtlige eksisterende tjenester 
kunne inngå i allmennkringkaster oppdraget 
- med to konkrete unntak. Unntakene gjaldt 
nettstedet UT.no og enkelte mobiltjenester 
som inngår i NRKs redaksjonelle virksom-
het. Disse tjenestene var, etter tilsynets vur-
dering, i strid med vedtektene, med mindre 
de ble justert. 
 Departementet la Medietilsynets rap-
port ut på høring høsten 2010. NRK ut-
trykte i høringsuttalelsen uenighet med 
tilsynets vurdering vedrørende nettjenesten 
UT.no, men uttalte samtidig at man ville 
iverksette tiltak for å tydeliggjøre NRKs re-
daksjonelle integritet, hvilket var et hoved-
ankepunkt i rapporten. I tillegg varslet NRK 
at man ville vurdere prissettingen for sms-
tjenester som inngår i det redaksjonelle 
tilbudet. Begge disse endringer er nå gjen-
nomført og NRK avventer departementets 
vurdering.

Eurovision Song Contest (ESC) 
I mai 2010 sto NRK som arrangør av Euro-
vision Song Contest (ESC). Finalen arran-
geres av forrige års vinner av melodikon-
kurransen på oppdrag fra den europeiske 
kringkasterunionen, EBU. ESC er et av Euro-
pas største enkeltstående TV-arrangementer 
og en av verdens mest sette direktesendin-
ger på TV.
 Prosjektet hadde et utgiftsbudsjett på 
200 millioner kroner og et inntektsbudsjett 
på 69,25 millioner kroner. Det endelige 
regnskapsresultatet viste utgifter på 191,2 
millioner kroner og inntekter på 67,2 mil-
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lioner kroner – samlet sett 6,75 millioner 
kroner bedre enn budsjettert. Inntekts-
svikten skyldes hovedsakelig billettkansel-
leringer som følge av problemene med 
askeskyen som lammet europeisk flytrafikk 
en lengre periode i forkant av arrangemen-
tet. God økonomisk kontroll på utgiftssiden 
medførte at det ikke var behov for å ta av 
midler avsatt til uforutsette utgifter.
 Arrangementet og produksjonen ble 
avviklet i tråd med krav og planer. Det var 
godt samarbeid mellom NRK og ulike un-
derleverandører, produsenter, politi og kom-
munale myndigheter, samt kollektivselska-
pene NSB og Ruter. ESC ble gjennomført 
med en miljøprofil bl.a. ved at all transport 
av publikum ble avviklet med kollektive 
transportmidler.
 Både EBU og deltakerdelegasjonene 
har i etterkant av ESC uttrykt stor tilfredshet 
med NRKs håndtering av arrangementet, og 
det har blant annet blitt bemerket at NRK 
leverte et fullverdig arrangement i tråd med 
alle krav, men til en vesentlig  lavere kostnad 
enn foregående år.

Morgendagens Mediehus
Prosjektet Morgendagens Mediehus fore-
tok i 2010 en omfattende gjennomgang av 
NRKs organisasjon med sikte på å foreslå 
tiltak for å frigjøre ressurser fra faste kost-
nader til et handlingsrom for nyskaping og 
fleksibilitet. Målet er å sørge for at NRK blir 
et mer fleksibelt produksjonshus som mer 
dynamisk kan endre og videreutvikle pro-
gramtilbudet og innholdstjenestene i tråd 
med vårt allmennkringkastingsoppdrag.
 Forslagene i prosjektrapporten ble vur-
dert i desember 2010. Enkelte vedtak ble 
besluttet iverksatt uten videre utredning, 
mens andre forslag krever ytterligere utred-
ning. Det er derfor satt i gang en rekke en-
keltprosjekter innenfor ulike områder.  

Etiske retningslinjer
NRK vedtok i 2010 nye etiske retningslinjer  
for det redaksjonelle arbeidet i NRKs redak-
sjoner. Den nye redaksjonelle etikkhånd-
boka, som erstattet Programhåndboka fra 
2002, bygger på Vær varsom-plakaten. 

Håndboka inneholder en rekke kommenta-
rer og presiseringer til Vær varsom-plaka-
ten. Blant endringene er retningslinjer for 
bruk av sosiale medier og tydeligere regler 
om medarbeidernes integritet og uavhen-
gighet. Det er planlagt en rekke kompetan-
setiltak for å implementere og forankre de 
nye retningslinjene i NRKs redaksjoner.

Personalet
Ved utgangen av 2010 utgjorde NRKs be-
manning 3 636 årsverk. Av dette var 3 367 
årsverk fast ansatte. I tillegg kommer bru-
ken av korttidsvikarer og oppdragstakere. 
 NRKs faste bemanning økte med 76 
årsverk i løpet av 2010, som følge av stort 
produksjonsvolum og justering av grunnbe-
manningen.
 Det er lav turnover i NRK. Bare 3,2 
 prosent av de ansatte sluttet etter egen 
oppsigelse i 2010. Total turnover (inkl. 
 pensjoneringer) var på 6,3 prosent. 
 Gjennomsnittsalderen blant NRKs 
 medarbeidere var 44,3 år. 
 Sammenlignet med arbeidslivet gene-
relt er pensjoneringsalderen i NRK relativt 
høy. Gjennomsnittsalderen for medarbeide-
re som gikk over til varig pensjon var 65,4 
år i 2010.  
 Ved årsskiftet var det 56 prosent menn 
og 44 prosent kvinner i NRK, ett prosentpo-
eng færre kvinner enn året før. Det er store 
forskjeller i kjønnsfordelingen mellom ulike 
yrkesgrupper. Blant NRKs journalister var 
fordelingen 58 prosent menn og 42 prosent 
kvinner. I de yngre aldersgruppene er det 
en jevn kjønnsfordeling.
 Andelen kvinnelige ledere var 39 pro-
sent. Det er en liten økning i forhold til året 
før.

Likestilling og mangfold
NRKs mål om likestilling og flerkulturelt 
mangfold er nedfelt i virksomhetens mang-
foldsstrategi.
 I NRKs handlingsplan for 2010 var det 
en målsetting å rekruttere minst 10 redak-
sjonelle medarbeidere med flerkulturell 
bakgrunn. Dette målet ble oppnådd. 
NRK utarbeider årlig statistikk knyttet til 
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kjønnsfordeling og etnisk mangfold. I den 
årlige medarbeiderundersøkelsen har det 
vært fulgt opp med spørsmål om medar-
beidernes opplevelse av like muligheter og 
eventuell diskriminering.
 Mangfoldsutvalget er etablert som et 
rådgivende organ for NRKs ledelse på om-
rådet mangfold og likestilling. Utvalgets opp-
gave er å påse at NRKs mål om mangfold og 
likestilling følges opp, samt inspirere og ta 
initiativ til økt aktivitet på området.
 NRKs stipendiatordning for å styrke re-
krutteringen av journalister med flerkulturell 
bakgrunn ble videreført i 2010.
 Andelen medarbeidere i NRK med fler-
kulturell bakgrunn (etter Statistisk Sentral-
byrås definisjon) var 3,1 prosent i 2010. Det 
er et mål for NRK å øke denne andelen.

Arbeidsmiljøet
I 2010 ble det som tidligere år gjennomført 
en medarbeiderundersøkelse blant alle 
medarbeiderne. Målet med undersøkelsen 
var å kartlegge hvordan arbeidsmiljøet opp-
leves og avdekke eventuelle forbedringsom-
råder. Det er gjennomgående meget gode 
resultater på medarbeiderundersøkelsen. 
Mer enn 80 prosent av de ansatte er godt 
tilfreds med jobben sin og 90 prosent har 
et positivt forhold til å arbeide i NRK. Dette 
er et resultat som har vært stabilt over tid. 
Interessante oppgaver og god lagånd i egen 
enhet har stor betydning for jobbtilfredshet. 
Hver enhet har møter om sitt resultat på 
medarbeiderundersøkelsen, og velger om-
råder de ønsker å utvikle. 
 Sykefraværet i NRK er fortsatt i positiv 
utvikling. Det var i alt 63 445 fraværsdager 
i 2010, som er nesten 4 000 færre enn i 
2009. Det gir et sykefravær på 4,7 prosent, 
mot 5,2 prosent i 2009.
 Det egenmeldte fraværet er uforandret 
på 0,9 prosent, mens det legemeldte fra-
været har gått ned fra 4,3 til 3,8 prosent. 
I 2010 utgjorde deltidssykemeldinger 30 
prosent av fraværet.
 Friskhetsprosenten, målt i andelen 
ansatte som ikke hadde sykefravær i løpet 
av året, var på 28 prosent i 2010. Andelen 
med sykefravær på tre dager eller mindre 

var 54 prosent. Det var en positiv utvikling 
på dette området sammenlignet med året 
før.
 I 2010 har HMS-målet vært knyttet til 
bruk av rusmidler, og alle enheter har hatt 
egen rusmiddelkultur på dagsorden. Dette 
temaet er med videre inn i 2011.
 Personsikkerhet er fortsatt et satsings-
område for NRK. Det var totalt 41 skader 
i 2010. Av disse medførte 14 sykmelding. 
Det var 18 skader relatert til programpro-
duksjon, og gjennomføring av sikkerhets-
kurs er etablert som et HMS-mål for 2011. 
 Det har også vært enkelte skader knyttet 
til reportasjeoppdrag, og i 2010 kom det på 
plass nye sikkerhetsrutiner for journalistisk 
virksomhet både innenlands og utenlands. 
Rutinene baserer seg på god og sikker 
praksis i NRK gjennom mange år. NRK leg-
ger vekt på å ha gode samarbeidsforhold 
på arbeidsmiljøfeltet, som en plattform for 
 videreutvikling av et godt arbeidsmiljø.
 I omstillingsprosessene har det vært 
gjennomført arbeidsmiljøvurderinger, der le-
der, verneombud og tillitsvalgte har drøftet 
de arbeidsmiljømessige konsekvensene av 
omstillingen og utarbeidet risikodempende 
tiltak.

Det ytre miljøet
NRK slipper ikke ut annen forurensning 
enn det som er eksos fra de svært korte 
perioder nødstrømsaggregat (oljefyring) er 
i bruk.  I løpet av 2010 har NRK på Marien-
lyst gått fra olje og elektrisk basert fyring, til 
fjernvarme. 
 På Marienlyst er nå olje kun i bruk 
til nødstrømsaggregater og som reserve i 
tilfelle svikt i fjernvarmeleveransen. For de 
øvrige deler av NRK er strøm i hovedsak 
eneste oppvarmingskilde, med unntak av 
Bergen og Tyholt/Trondheim som bruker 
fjernvarme til oppvarming.
 Enkelte områder vil fremdeles varmes 
opp med elektriske panelovner. 
 Spesialavfall oppbevares i forskrifts-
messige containere. Brukere av spesialavfall 
har egne rutiner for dette. NRK har blant 
annet returordninger for utrangert teknisk 
utstyr, som avhendes forskriftsmessig.
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NRK har etablert særskilte rutiner for sty-
ring og oppfølging av miljømessige tiltak 
og legger vekt på miljøkonsekvenser i for-
bindelse med innkjøp. Dette er iht. Lov om 
offentlige anskaffelser. (Oppdragsgiver skal 
under planleggingen av den enkelte an-
skaffelse ta hensyn til livssykluskostnader, 
universell utforming og miljømessige konse-
kvenser av anskaffelsen.)

Politiske og rettslige 

rammebetingelser 
De politiske og rettslige rammebetingelser 
var i hovedtrekk uendret i 2010.

Fremtidig utvikling
En sterk allmennkringkaster vil være sentral 
for å sikre bred produksjon og formidling 
av kvalitetsinnhold i en fragmentert medie-
hverdag. NRK ønsker å være den viktigste 
kilden til forståelse og felles opplevelser for 
det norske publikum også i fremtiden. 
 Digitaliseringen av fjernsynet har gitt et 
utvidet innholdstilbud til alle. Publikum har 
økt tidsbruken på TV til nesten 8 timer pr. 
dag i 2010. Samtidig øker bruken av andre 
medieplattformer som mobil og nett. 
NRK ønsker at publikum i større grad skal 
få tilgang på NRKs innhold når de vil og 
hvor de vil. 
 NRK forventer at konkurransen rundt 
rettigheter til attraktive begivenheter og ar-
rangementer fortsatt vil være stor.
 I Stortingsmelding 8 «Digitalisering av 
radiomediet» blir det lagt en plan for sluk-
king av FM og overgang til digital radio. 
Dette vil sikre radio som medium i fremti-
den. Radio har flere nøkkelegenskaper som 
fremheves i meldingen, bl.a. «direkterap-
portering fra hendelser, nyheter, trafikk, vær 
samt beredskapsrolle. Radio er også egnet 
for mobilt konsum og gratis mottak». 
 Det er satt tydelige krav til digital dek-
ning før FM-nettet kan avvikles. Forutsetnin-
gen er at NRK-sendingene innen 1. januar 
2015 har digital dekning som tilsvarer da-
gens P1-dekning i FM-nettet.  
 Det andre kravet er at minst halvpar-
ten av radiolytterne innen samme dato må 
benytte en digital radioplattform. NRK vil i 

løpet av 2011 legge planer for å møte disse 
kravene.

Kringkastingsavgiften 2010 og 2011
Stortinget har vedtatt at kringkastingsavgif-
ten for 2011 skal være 2 478 kroner (inkl. 
8 prosent mva.). Dette er en økning på 44 
kroner fra 2010 da kringkastingsavgiften 
var på 2 434 kroner (inkl. 8 prosent mva.). 
Eksklusiv merverdiavgift øker kringkastings-
avgiften for NRK med 40 kroner, fra 
2 254 kroner til 2 294 kroner. NRK har 
budsjettert med et resultat i balanse for 
2011. 

Styrets sammensetning og 
 selskapets daglige ledelse 
NRKs styre utgjorde frem til generalfor-
samlingen i juni 2010: Hallvard Bakke som 
styreleder, Valgerd Svarstad Haugland som 
nestleder, samt Sidsel Avlund, Stig Herbern, 
Karin Julsrud, Kåre Lilleholt, Per Ravnaas, 
Sif Vik og Steinar Aanesland som styremed-
lemmer. 
 NRKs generalforsamling oppnevnte i 
juni 2010 nytt styre for en toårsperiode. 
William Nygaard er styreleder og Alexandra 
Bech Gjørv er nestleder. Aksjonærvalgte 
styremedlemmer er for øvrig Gunnar  Flikke, 
Steinar Ness, Audhild Gregoriusdotter Ro-
tevatn og Sif Vik. Sidsel Avlund, Steinar 
Aanesland og Per Ravnaas fortsatte som 
ansatterepresentanter i styret. 
 Jon Espen Lohne tiltrådte som admi-
nistrasjons- og finansdirektør 1. februar, og 
Nils Bjarne Foss erstattet Arild Hellgren som 
teknologidirektør fra 1. januar 2011.

Resultatdisponering 
Det fremlagte årsresultatet gir etter styrets 
mening en riktig fremstilling av virksomhe-
ten i 2010. Styret foreslår at overskuddet 
på 41 millioner kroner i NRK disponeres 
til opptjent egenkapital. NRKs bokførte 
egenkapital blir etter dette 1 299 millioner 
kroner, hvorav 299 millioner kroner er fri 
egenkapital. 
 For konsernet viser årsresultatet et 
overskudd på 14 millioner kroner.
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Oslo, den 22. mars 2011

Fortsatt drift
Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til 
grunn for årsregnskapet.

 William Nygaard Alexandra Bech Gjørv Sidsel Avlund

 Styreleder Nestleder    

  

      

 Gunnar Flikke Steinar Ness Per Asbjørn Ravnaas 

 Sif Vik Long Litt Woon Steinar Aanesland  

  

      

 

   

 Hans-Tore Bjerkaas     

 Administrerende direktør
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Resultatregnskap   
 (beløp i hele 1 000 kroner)

    

 Konsern NRK AS 

 2010 2009  Note 2010 2009

 4 573 322 4 325 038 Kringkastingsavgift  4 573 322 4 325 038

 288 556 243 174 Annen driftsinntekt 14 199 525 174 877

 4 861 878 4 568 212 Sum driftsinntekter  4 772 848 4 499 915

       

   Beholdningsendring egenproduserte    

 -9 111 8 359 programmer 2 -9 111 8 359

 2 253 533 2 378 529 Lønnskostnad 3 2 226 475 2 351 097

 313 812 290 663 Honorarer og fremmedytelser  275 514 263 255

 308 711 301 406 Sendertekniske kostnader  308 711 301 406

 268 359 265 130 Avskrivning 5 267 945 264 928

 1 680 614 1 341 750 Annen driftskostnad  1 668 166 1 331 449

 4 815 918 4 585 837 Sum driftskostnader  4 737 701 4 520 494

       

 45 960 -17 626 Driftsresultat  35 147 -20 578

       

 -34 056 -14 698 Resultat fra tilknyttet selskap 6 1 337 0

 26 979 29 472 Renteinntekt  19 514 23 771

 2 139 2 379 Annen finansinntekt  2 139 2 379

 13 851 15 232 Rentekostnad  7 529 8 922

 9 500 11 234 Annen finanskostnad  9 500 11 234

 -28 288 -9 313 Sum finansposter  5 961 5 994

       

 17 672 -26 938 Resultat før skattekostnad  41 108 -14 584

 

 3 929 1 414 Skattekostnad 12 575 649

 13 743 -28 353 Årsresultat  40 533 -15 233
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Balanse     
(beløp i hele 1 000 kroner)

  

 Konsern NRK AS 

 31.12.10 31.12.09  Note 31.12.10 31.12.09 

   Eiendeler    

   Anleggsmidler    

   Immaterielle anleggsmidler    

 374 569 Andre rettigheter ervervet 5 0 0 

 742 841 Utsatt skattefordel 12 0 0 

 1 116 1 410 Sum immaterielle anleggsmidler  0 0 

 

   Varige driftsmidler    

 816 632 836 552 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 5 816 632 836 552

 736 685 726 625 Driftsløsøre og transportmidler 5 736 107 726 168 

 1 553 317 1 563 177 Sum varige driftsmidler  1 552 739 1 562 720 

  

   Finansielle anleggsmidler    

   Investeringer i datterselskap 6 49 000 49 000 

 16 158 11 702 Investeringer i tilknyttede selskaper 6 16 961 16 925 

 6 836 7 349 Investeringer i aksjer og andeler 7 3 626 3 626 

 89 572 102 180 Pensjonsmidler 4 89 572 102 054 

 131 864 116 615 Langsiktige fordringer  128 161 117 585 

 244 430 237 846 Sum finansielle anleggsmidler  287 320 289 191 

    

 1 798 863 1 802 432 Sum anleggsmidler  1 840 059 1 851 911 

  

   Omløpsmidler    

   Beholdninger    

 10 329 12 363 Teknisk utstyr og rekvisita  10 329 12 363 

 513 136 536 183 Programmer  2 512 085 534 407 

 523 464 548 546 Sum beholdninger  522 413 546 770 

    

   Fordringer    

 428 463 574 494 Kundefordringer  406 424 533 248 

 128 255 144 679 Andre fordringer  131 996 149 318 

 556 718 719 173 Sum fordringer  538 420 682 566 

   

   Bankinnskudd/kontanter og lignende    

 158 652 133 140 Bankinnskudd og kontanter  8 127 449 111 041 

 1 238 834 1 400 859 Sum omløpsmidler  1 188 282 1 340 376 

     

 3 037 697 3 203 291 Sum eiendeler  3 028 341 3 192 287 
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 William Nygaard Alexandra Bech Gjørv Gunnar Flikke  

 Styreleder Nestleder    

 

    

 Steinar Ness Sif Vik Long Litt Woon  

 

      

    

 Sidsel Avlund Steinar Aanesland Per Asbjørn Ravnaas  

 

      

 

   

 Hans-Tore Bjerkaas     

 Administrerende direktør

Balanse     

(beløp i hele 1 000 kroner)

    

 Konsern NRK AS 

 31.12.10 31.12.09   31.12.10 31.12.09 

   Egenkapital og gjeld    
   Egenkapital     

   Innskutt egenkapital    

1 000 000  1 000 000 Aksjekapital 10 1 000 000 1 000 000 

   Opptjent egenkapital     

 144 401 130 657 Annen egenkapital 10 298 721 258 188 

 1 144 401 1 130 657 Sum egenkapital  1 298 721 1 258 188 

  

   Gjeld    

   Avsetning for forpliktelser    

 381 472 630 979 Pensjonsforpliktelser 4 378 784 627 417 

 142 646 110 838 Andre avsetninger for forpliktelser    

 524 119 741 817 Sum avsetning for forpliktelser  378 784 627 417 

      

   Annen langsiktig gjeld    

 300 000 0 Obligasjonslån  300 000 0 

 300 000 0 Sum annen langsiktig gjeld  300 000 0 

      

   Kortsiktig gjeld    

 52 354 20 139 Gjeld til kredittinstitusjoner  52 354 20 139 

 300 000 600 000 Sertifikatlån  300 000 600 000 

 139 361 174 063 Leverandørgjeld  138 144 173 042 

 175 258 171 605 Skyldige offentlige avgifter  172 964 169 514 

 3 830 972 Betalbar skatt 12 575 649 

 398 375 364 038 Annen kortsiktig gjeld  386 798 343 339 

 1 069 178 1 330 817 Sum kortsiktig gjeld  1 050 836 1 306 683 

       

 1 893 297 2 072 634 Sum gjeld  1 729 620 1 934 100 

       

 3 037 698 3 203 291 Sum egenkapital og gjeld  3 028 341 3 192 287

Oslo, den 22. mars 2011
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Kontantstrømanalyse
(beløp i hele 1 000 kroner) 

 Konsern NRK AS 

 2010 2009  2010 2009

   Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter:   

 17 672 -26 938 Resultat før skattekostnad 41 108 -14 584

 -1 087 0 Tap ved salg av anleggsmidler 0 0

 34 056 14 698 Resultat fra tilknyttede selskap 0 0

 935 4 001 Nedskrivning/Reversering Aksjer og Anleggsmidler 935 4 001

 268 358 265 129 Ordinære avskrivninger 267 945 264 927

 25 082 -32 913 Endringer i varelager 24 356 -33 216

 146 031 -27 015 Endringer i kundefordringer 126 824 -24 490

 -265 469 35 299 Endringer i kortsiktig gjeld -256 422 35 322

 -252 149 -5 253 Endring netto pensjoner/annen langsiktig gjeld/fordringer -246 726 -5 744

 16 425 13 580 Endringer i andre fordringer 17 322 9 296

 -10 147 240 588 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter: -24 657 235 513

      

   Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter:   

 -259 239 -235 495 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -258 899 -235 264

 0 -585 Utbetaling ved kjøp av immaterielle eiendeler 0 0

 1 600 158 Innbetalinger ved salg av aksjer  0 0

 -6 703 0 Utbetalinger ved kjøp av aksjer -36 0

 -264 342 -235 922 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter: -258 935 -235 264

      

 300 000 0 Innbetaling ved opptak av obligasjonslån 300 000 0

 300 000 0 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter: 300 000 0

      

 25 511 4 666 Netto endringer i kontanter og kontantekvivalenter 16 408 249

 133 140 128 474 Beholdninger av kontanter og kontantekvivalenter 1.1. 111 041 110 792

 158 651 133 140 Beholdninger av kontanter og kontantekvivalenter 31.12. 127 449 111 041

 

   Tilleggsopplysninger   

   Kontanter og kontantekvivalenter består av kasse, bank og kortsiktige 
   plasseringer.  Skattetrekkskonto utgjør 95 millioner kroner i morselskap og 
   97 millioner kroner for konsernet.  NRK har ingen kontantstrømmer knyttet 
   til finansiering av egen virksomhet.
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NRK AS
Noter til regnskapet for 2010

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, Norges mobil-tv AS og Digital-
radio Norge AS. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonom isk enhet. 
Transaksjoner og mellomværende mellom mor- og datterselskap er eliminert. Konsernregn-
skapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regn-
skapsprinsipper som morselskapet med unntak av tilknyttede selskaper som i morselskapet 
vurderes etter kostmetoden, mens det i datterselskapet vurderes etter egen kapitalmetoden. De 
tilknyttede selskapene 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 for-
fallsdato 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 an-
skaffelsestidspunktet, 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 dattersel-
skapet 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 sikrings kurs.
 Det beregnes ikke agio/disagio på porteføljen over valutaterminkontrakter da disse er inn-
gått 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 di-
rekte 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.  Li-
senstermin 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 driftsmid-
ler kostnadsføres løpende som driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges 
driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Pensjoner
NRK er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og 
har en pensjonsordning som oppfyller kravene etter loven. Regnskapsføringen av pensjons-
kostnader skjer i samsvar med norsk regnskapsstandard for pensjonskostnader.
 Selskapet har kollektiv (sikret) pensjonsforsikring for sine ansatte. Ordningen er en 
ytelses plan, som betyr at selskapet har det økonomiske ansvaret for pensjonsytelsen. Plan ens 
opptjeningsformel og forventet sluttlønn er lagt til grunn som opptjeningsgrunnlag. Planend-
ringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik 
i den grad de overstiger 10 prosent av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmid-
lene. 
 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. Behandling av arbeids-
giveravgift er behandlet i samsvar med denne slik at arbeidsgiveravgift er beregnet før ikke 
resultatførte estimatendringer. 
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Note 2 Beholdning av innkjøpte og egenproduserte programmer
(beløp i hele 1 000 kroner)   

          2010         2009 

Innkjøpte filmer og serier 119 346 119 368 

Egne produksjoner under arbeid 200 576 181 077 

Ferdige egne produksjoner 24 385 34 773 

Entrepriseproduksjoner eksterne produsenter 161 203 192 366 

Dubbingkostnader 6 575 6 822 

Sum  512 085 534 407 

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

  2010 2009

Lønninger 1 841 536 1 738 731

Arbeidsgiveravgift 258 906 244 212

Pensjonskostnader 65 324 336 067

Andre ytelser 60 709 32 086

Sum  2 226 475  2 351 097 

  

Samlede lån til ansatte 7 600 5 971

Gjennomsnittlig antall årsverk 3 596 3 514

  

Lønnskostnad i datterselskap 27 058 27 433

Gjennomsnittlig antall årsverk i datterselskap 35 39

  

Samlet godtgjørelse til kringkastingssjef (administrerende direktør) utgjorde i 2010 
2 404 960 kroner. Kringkastingssjefens lønn er fra 1. januar 2011 fastsatt til 2 147 418 kro-
ner pr. år.  Avtalt pensjonsalder er 60 år med alderspensjon tilsvarende 70 % av pensjons-
grunnlaget. Det er ordinær opptjeningstid for pensjonsordningen til kringkastingssjefen. Det er 
innbetalt 192 397 kroner i pensjonspremie til selskapets kollektive pensjonsordning.  Kring-
kastingssjefen har en avtale om ett års lønn som sluttvederlag ved fratredelse etter minimum 
tre års ansettelse. 
 Det er avsatt midler til tilleggspensjon for tidligere kringkastingssjef.
 Administrerende direktør i NRK Aktivum AS har i løpet av 2010 innfridd et lån stort 
150 000 kroner. Rentesatsen i 2010 var 4 %. Det ble innberettet rentefordel på lånet i 2010. 
Lånet var gitt med sikkerhet i bil.
 Styret fikk mange nye medlemmer i 2010. Samlet godtgjørelse til styret var i 2010 
1 076 400 kroner. Av dette utgjorde honorar til styrets leder 227 500 kroner, fordelt med 
112 000 kroner til avtroppende leder og 115 500 kroner til ny styreleder. Honorar til styrets 
nestleder utgjorde 134 000 kroner, fordelt med 66 000 kroner til avtroppende nestleder og 
68 000 kroner til ny nestleder. Honorar til øvrige styremedlemmer utgjorde 93 000 kroner, 
fordelt med 45 750 kroner på første halvår og 47 250 kroner på andre halvår. 
Varamedlemmene 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  455 503

Andre attestasjonstjenester  169 169

Skatterådgivning 32 32

Andre tjenester utenfor revisjon 175 463

Sum   831 1 168
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Note 4 Pensjonsforpliktelser 
Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 4 083 yrkesaktive og 1 049 pensjonister. 
Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opp-
tjeningsår og lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder. Den kollektive pensjonsavtalen er finansi-
ert 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. 31.12.10 har NRK 471 førtids-
pensjonister som omfattes av denne ordningen. 
 Det er avsatt midler til oppbygging av tilleggspensjon til tidligere kringkastingssjef.
 I datterselskapet omfattes 46 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

 2010 2009 2010 2009

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 137 100 121 517 139 800 123 704

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 118 304 104 280 119 109 104 906

Avkastning på pensjonsmidler -84 850 -75 152 -85 449 -75 636

Amortisering av planendring/estimeringstap 50 928 24 985 50 928 25 469

Resultatført planendring 307  567 

Resultatført planendring ektefellepensjon  -4 666  -5 412

Administrasjonskostnader 8 872 7 339 9 046 7 481

Arbeidsgiveravgift 23 505 20 696 23 908 21 019

Netto pensjonskostnad 254 165 198 999 257 910 201 531

    

Årets pensjonskostnad knyttet til den usikrede ordningen:    

                           NRK                                                  Konsern

 2010 2009 2010 2009

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 22 264 38 442 22 659 38 970

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 18 607 26 744 18 725 26 893

Opphør AFP-ordningen -234 642  -236 123   

Resultatført planendring -424 63 343 -424 63 343

Arbeidsgiveravgift 5 354 8 539 5 421 8 628

Netto pensjonskostnad -188 841 137 068 -189 741 137 833

    

Pensjonsmidler knyttet til den sikrede ordningen:    

                           NRK                                                  Konsern

 2010 2009 2010 2009

Beregnede pensjonsforpliktelser pr. 31.12. -2 521 521 -2 204 719 -2 540 630 -2 219 658

Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr. 31.12. 1 605 532 1 400 104 1 617 065 1 409 120

Ikke resultatført virkning av estimatavvik/ 1 125 556 1 012 073 1 134 097 1 018 898

planendringer

Arbeidsgiveravgift -119 994 -105 404 -120 987 -106 181

Netto pensjonsforpliktelse/-midler  89 572 102 054 89 546 102 180
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Note 5 Varige driftsmidler 
 (beløp i hele 1 000 kroner)

    Morselskap  Datterselskap Konsern 

 Tomter Bygninger Driftsløsøre    Inventar Sum
   og transp.midl.

Anskaffelseskost 01.01. 70 515 1 697 087 4 420 550 3 392 6 191 544

Tilgang 2010  16 967   241 932 339 259 239

Avgang 2010     

Akkumulerte av-/nedskrivninger 01.01.  931 050 3 694 383 2 935 4 628 368

Årets ord. avskrivninger     36 888 231 057 219 268 163

Årets nedskrivninger   935  935

Bokført verdi 31.12. 70 515 746 117 736 107 578 1 553 317

      

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 10 543                     0 - 3 år 

Inventar og programteknisk utstyr 1 – 6 år 3 415 1- 4 år 

Bygninger 25 år 1 450    12 år 

Sum  15 409   

  

Pensjonsforpliktelser knyttet til den usikrede ordningen:    

                            NRK                                                  Konsern

 2010 2009 2010 2009

Beregnede pensjonsforpliktelser pr. 31.12. -356 370 -558 261 -358 916 -561 665

Ikke resultatført virkning av estimatavvik/ 23 410 3 116 23 629 3 405

planendringer

Arbeidsgiveravgift -45 825 -72 272 -46 158 -72 718

Netto pensjonsforpliktelse -378 784 -627 417 -381 446 -630 979

Økonomiske forutsetninger 2010 2009

Diskonteringsrente 4,60 % 5,80 %

Forventet avkastning på fondsmidler 5,40 % 5,80 %

Forventet lønnsøkning/pensjonsøkning 4,00 % 4,00 %

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

Forventet pensjonsøkning 3,75 % 3,75 %

Arbeidsgiveravgift 13,10 % 13,10 %

Uttakstilbøyelighet AFP

- før 64 år 25 % 25 %

- etter 64 år            50 %               50 %

Som aktuarmessige forutsetninger for demokratiske faktorer og avgang er det lagt til grunn vanlig benyttede forut-

setninger innen forsikring.

  Når det gjelder klassifisering i balansen av den sikrede ordningen har morselskapet en netto eiendel på 89,6 

millioner kroner og datterselskapet har en netto forpliktelse på 26 tusen kroner, så den sikrede ordningen for 

 konsernet totalt beløper seg til 89,5 millioner kroner. 
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Andre rettigheter ervervet i datterselskap 

 Internettsider  

Anskaffelseskost 01.01. 585

Tilgang 2010 

Avgang 2010   

Akkumulerte av-/nedskrivninger 01.01. 16  

Årets ord. avskrivninger 195  

Årets nedskrivninger   

Bokført verdi 31.12. 374

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 % -104 516 -29 873    49 000 

       

Tilknyttet selskap i datterselskap  

RiksTV AS Oslo 33,33 % 33,33 % - 753 501 5 615  

       

Tilknyttet selskap i konsern  

Norges Televisjon AS Oslo 33,33 % 33,33 % 48 258 13 368 16 925 16 158

Norges mobil-tv AS Oslo 33,33 % 33,33 % -3 374 -1 468  

Digitalradio Norge AS Oslo 33,33 % 33,33 % 108 -1 519 36  

       

Resultatandel i tilknyttede selskap i 2010 utgjør -34 millioner kroner.

 NRK Aktivum har ytet et lån på 142,6 millioner kroner til RiksTV AS. Dette eksponerer konsernets ansvarsforhold 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

Sum datterselskap   3 210

Sum konsern   6 836
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Note 10 Egenkapital
(beløp i hele 1 000 kroner)

  Annen Sum 
 Aksjekapital egenkapital egenkapital

Egenkapital 31.12.09 1 000 000 258 188 1 258 188

Årsresultat   40 533 40 533

Egenkapital 31.12.10 NRK AS 1 000 000 298 721 1 298 721
   

Konsernets egenkapital:   

Egenkapital 31.12.09 1 000 000 130 658 1 130 658

Årsresultat   13 743 13 743

Egenkapital 31.12.10  1 000 000 144 401 1 144 401

 

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

Note 8 Bankinnskudd 
Av den likvide beholdning på 127,4 millioner kroner er 95,4 millioner kroner knyttet til skatte-
trekk. Av konsernets likvide beholdning på 138,2 millioner kroner, er 96,7 millioner kroner 
knyttet til skattetrekk. Pr. 31.12.10 har NRK ubenyttet trekkramme for kassekreditt på 654,3 
millioner kroner.

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

  2010 2009

Kundefordringer/Leverandørgjeld

NRK / NRK Aktivum AS  11 037 3 919

Andre fordringer/Annen kortsiktig gjeld

NRK / NRK Aktivum AS  7 463 8 779

Andre langsiktige fordringer/Annen langsiktig gjeld

NRK / NRK Aktivum AS  118 943 111 958
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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

 2010 2009 2010 2009

Årets skattekostnad fordeler seg på:    

Betalbar skatt 575 649 3 830 972

Endring utsatt skatt 0 0 98 442

Sum skattekostnad 575 649 3 929 1 414

    

   31.12.2010 31.12.2009

Oversikt over midlertidige forskjeller:    

Anleggsmidler   -371 -367

Omløpsmidler   -860 -784

Gevinst- og tapskonto   1 268 1 585

Pensjoner   -2 688 -3 437

Sum   -2 652 -3 003

    

28 % utsatt skatt/(-fordel)   -742 -841

 

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):

 2010 2009

USD 2 999 820 2 775 435

GBP 1 569 343 2 547 435

CHF 8 649 067 39 365 738

EUR 15 140 217 10 314 024

DKK 2 000 000 3 500 000

CAD  7 442 212

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

 2010 2009

NRK Aktivum, royalties og salg av produksjonsressurser 136 687 98 716

Tilskudd fra fonds/produksjonsbidrag 16 475 21 104

Utleie av personell og utstyr utenom Aktivum 2 473 15 295

Salg av arkivmateriale og programmer 10 382 7 446

Inntekter fra husleie og parkering 4 226 5 878

Øvrige inntekter (avgang anleggsmidler, KORK m.m.) 9 720 7 790

Kursinntekter Nynorsk Mediesenter 285 

Inntekter i kantine og kiosk 19 276 18 648

Sum andre driftsinntekter 199 525 174 877

Styret og ledelse pr. 1. april 2011

NRKs styre  NRKs ledelse

William Nygaard, styreleder Hans-Tore Bjerkaas, kringkastingssjef 

Alexandra Bech Gjørv, nestleder Annika Biørnstad, direktør, Kringkasting

Sif Vik Grethe Gynnild-Johnsen, direktør, Distrikt

Audhild Gregoriusdotter Rotevatn Per Arne Kalbakk, direktør, Marienlyst

Gunnar Flikke Nils Johan Heatta, direktør, Sápmi

Steinar Ness Nils Bjarne Foss, direktør, Teknologi

Sidsel Avlund (ansatterepr.) Jon Espen Lohne, direktør, Administrasjon og finans

Steinar Aanesland (ansatterepr.) Olav A. Nyhus, direktør, Juridisk

Per Asbjørn Ravnaas (ansatterepr.) Solveig Jølstad, direktør, Organisasjon

Long Litt Woon (vararepr.) Sigurd Sandvin, direktør, Informasjon

Harald Schjelderup (vararepr.)       
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