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NRKs oppgave som allmennkringkaster er å produsere og publisere innhold av høy 
kvalitet der vi speiler et mangfold både i sjangere, geografi og interesser.

Rask og oppdatert nyhetsformidling er en hovedoppgave for NRK sammen med 
evnen til å gi bakgrunn og forståelse knyttet til begivenhetene.

NRK satser sterkt på å bringe nasjonale, regionale og internasjonale nyheter.  På 
den måten gir NRK et viktig bidrag til kunnskap og samfunnsdebatt i Norge.

I 2012 var dekningen av rettssaken etter terrorhandlingene 22. juli 2011 en stor 
oppgave for NRK.  Gjennom 10 uker gjennomførte NRK en kontinuerlig dekning av 
rettsforhandlingene i Oslo tinghus med reportasjer, analyser og bakgrunnsstoff.
Dekningen ble bredt formidlet på alle plattformer der tv, radio og nett ble integrert 
på en ny måte. På grunn av begrensinger i TV-overføring fra rettssalen, ble saken 
fortløpende dekket skriftlig fra minutt til minutt. Teksten ble lagt ut på nettet men 
kunne også sees på TV-skjermen. På samme måte kunne TV-bildene tilbys på 
nettplattformene.

NRK har også en viktig oppgave når det gjelder å legge til rette for meningsbrytning 
og debatt. NRK ser det som en viktig rolle å åpne for bredere deltakelse i den 
offentlige debatten. «Debatten» på NRK1 har bragt nye aktører inn i den offentlige 
samtalen. Og gjennom «Ytring» har NRK i 2012 etablert et helt nytt forum for 
offentlig debatt på nett, der både etablerte og nye stemmer deltar i diskusjoner om 
temaer som opptar publikum.

NRKs desentraliserte virksomhet er avgjørende for evnen til å speile hele det 
norske samfunnet i innholdsproduksjonen. NRK har 12 distriktskontor spredt over 
hele landet hvorav tre store produksjonsmiljøer i Tromsø, Trondheim og Bergen. 
Disse produksjonsmiljøene forvalter viktige innholdsområder som vitenskap,
livssyn og natur.

FO
R

O
R

D
ve

d 
Th

or
 G

je
rm

un
d 

Er
ik

se
n



SIDE 5SIDE 4 ForordForord

I alt er NRK representert med lokalkontorer på 55 
forskjellige steder landet rundt.

Distriktskontorene sikrer, i tillegg til et daglig 
regionalt innholdstilbud på radio, tv og nett, at 
sentrale deler av NRKs riksdekkende tilbud har 
sitt utgangspunkt i ulike deler av landet vårt. Det 
gjelder nyheter, reportasjer og dekning av aktuelle 
begivenheter. Men like viktig er det at innhold for 
barn, serier om livssyn, fortellinger fra virkeligheten 
og underholdning kan skapes i ulike miljøer, gi 
innholdet flere fargenyanser og styrke identiteten til 
barn og voksne i hele landet.

Variasjon i miljø, geografi og persongalleri preger 
også NRKs store norske dramasatsninger, 
der «Lilyhammer», «Erobreren» og «Hjem» er 
tre eksempler fra 2012. NRK er, i tillegg til å 
være egenprodusent av tv-drama, en betydelig 
oppdragsgiver for uavhengige produsenter som 
står bak flere av de største produksjonene. 

I 2012 samlet NRK folket til store opplevelser fra 
sommer-OL i London og fotball-EM, i tillegg til at 
vinteridrettene på NRK betyr mye for det norske 
folk og disse idrettenes stilling.

I et mer globalisert mediebilde, har radiotilbudet 
fortsatt stor betydning for formidling av norsk 

innhold. Det arbeides kontinuerlig med å forbedre 
og videreutvikle radioinnholdet. Radiolytting er 
sterkt knyttet til publikums hverdagsritualer og 
vaner. NRK P1 fikk nytt sendeskjema i mars 2012. 
Dette var det den største omleggingen på NRKs 
største kanal på 20 år. Den viktigste endringen 
besto i at distriktskontorene konsentrerer sine 
regionale sendinger på de sterkeste sendetidene, 
om morgenen og tidlig ettermiddagstid. Endringene 
har i det store blitt godt mottatt av publikum. 

Det vil alltid pågå en debatt om hvordan NRK best 
kan løse oppdraget sitt. Den debatten ønsker 
vi velkommen og lytter til.  Det avgjørende for 
NRK er å tilby innhold som er relevant, nyttig og 
underholdende for publikum.

Thor Gjermund Eriksen
kringkastingssjef

NRKs nyhetsstudio. Foto: NRK

Luftfoto utenfor rettslokalet under dekningen av 
22. juli-rettssaken. Foto: NRK

NRK har 12 region- og distriktskontor med 33 
lokalkontor. NRK Finnmark blir kontor nummer 
13. I tillegg har NRK Sápmi hovedkontor i 
Karasjok og åtte lokalkontor.



NRK —
OPPDRAG OG
FINANSIERING

NRKs oppdrag er å være allmennkringkaster.
Oppdraget er gitt av Stortinget og NRK er finansiert av kringkastingsavgiften.
NRKs visjon er å være landets viktigste kilde til ny forståelse og felles opplevelser.

Tv-miljøet i Bergen har utviklet «minutt 
for minutt-konseptene». Direktesendin-

gen fra «Telemarkskanalen» samlet 
mange skuelystne. Her er MS Victoria i 

Ulefoss. Foto: Inge Fjelddalen
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NRKs oppdrag er å være allmennkringkaster. 
Oppdraget er gitt av Stortinget og virksomheten 
er allment finansiert med kringkastingsavgiften. 
2012 var starten for en ny strategiperiode der 
det slås fast at NRK vil gjøre dette gjennom en 
visjon om å være landets viktigste kilde til ny 
forståelse og felles opplevelser. Det betyr at 
NRK både vil samle folk og gi et tilbud som det 
øvrige kringkastingstilbudet ikke dekker. I 2012 
brukte 88 prosent av alle over 12 år i Norge et av 
NRKs tilbud hver dag. I dette tallet er NRK Super 
ikke med. NRK Super er NRKs barnetilbud på 
alle plattformer, og er det desidert mest brukte 
barnetilbudet i Norge. Dette er et eksempel på 
breddetilbudet til NRK.

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. Oppdraget 
er definert til å omfatte innhold på radio, TV og 
Internett. Allmennkringkastingstilbudet skal være 
uavhengig av alle særinteresser, politiske så vel 
som økonomiske.

NRK er et av det norske samfunnets viktigste 
verktøy innenfor mediesektoren for å sikre 
samfunnsmessige mål om språk, kultur, demokrati 
og mangfold. Dette er formulert i NRKs strategi 
gjennom fem mål:

• NRK skal samle folket. 

• NRK skal være uavhengig. 

• NRK skal styrke og bidra til å utvikle 

norsk og samisk språk og kultur. 

• NRK skal tilby en unik innholdsbredde. 

• NRK skal fortelle, ta vare på og løfte 

fram den norske historien.

Det betyr ikke at NRK må bli mer lik de 
kommersielle medieaktørene, men bidra til et 
bedre norsk medieinnhold. NRK skal fortelle 
de viktige historiene for det norske folk. NRK 
skal være største leverandør av innhold på 
norsk fra hele landet og ta vare på og bidra til å 

utvikle samisk språk og kultur. NRK skal være 
en viktig kulturbærer for norske barn og tilby 
hele sjangerbredden. NRK skal også sørge 
for å gjøre innholdet tilgjengelig for publikum i 
en ny medievirkelighet. Lanseringen av NRKs 
programspiller var i 2012 det viktigste enkelttiltaket 
på dette området. Med den tok NRK et nytt sprang 
over i en verden der innholdet i større grad vil bli 
hentet fram over Internett, stasjonært eller mobilt, 
når publikum selv ønsker.

NRKs virksomhet er finansiert av 
kringkastingsavgiften. NRK mener at det er den 
finansieringsform som best sikrer uavhengighet. 
Kringkastingsavgiften fastsettes av Stortinget og 
utgjør 96 prosent av NRKs inntekter. 

De siste årene har NRK hatt en inntektsvekst 
tilsvarende lønns- og prisstigning som følge 
av så vel økningen i lisensen som en økning i 
antall lisensbetalere. Rundt 91 prosent av norske 
husstander betaler nå kringkastingsavgift.

Debatten om finansiering av NRK har tiltatt de 
siste årene, og mange har pekt på om avgift 
knyttet til fjernsynsmottaker er i tråd med 
medieutviklingen. Fortsatt har 96 prosent av 
norsk husstander en fjernsynsmottaker. NRK 
har gjort en grundig vurdering av spørsmålet og 
anbefalt at dagens ordning videreføres. Det er 
gitt forslag til Kulturdepartementet om endringer i 
forskriften om kringkastingsavgift med sikte på å 
modernisere selve innkrevingen av avgiften. NRK 
har understreket at det ikke er ønskelig å utvide 
avgiftsgrunnlaget til å omfatte smarttelefoner, 
nettbrett og PCer. Endringene i mediekonsum og 
tilgang er i rask endring. Spørsmålet om hva som 
skal være grunnlaget for lisens vil derfor være 
grunnlag for diskusjon i årene fremover. 

Forutsetningen for en allment finansiert kringkaster 
er at den har legitimitet, troverdighet og brukes av 
publikum som betaler. NRK har en unik posisjon 
hos det norske publikum på disse områdene.

Over 100 000 elever danset BlimE-dansen samtidig 
rundt omkring i skolegårder og gymsaler fredag 
26.oktober kl.12.00. Foto: Christoffer Alve

NRKs nye TV-spiller



ALLMENN-
KRINGKASTEREN

Allmennkringkasteren
Oppdraget er å produsere og formidle innhold som gir den norske befolkningen økt 
innsikt, forståelse og opplevelse. I 2012 brukte 88 prosent av befolkningen over 12 år 
et av NRKs tilbud hver dag.

Fra NRKs nyhetsstudio.
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
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HVORDAN BRUKER
NRK PENGENE?

Kringkastingsavgiften står for rundt 96 % av NRKs samlede inntekter.
Pengene går til å produsere og formidle innhold med en unik innholdsbredde,
på radio, tv, internett og mobil.

I 2012 har NRK tilbudt publikum flere nye 
dramaserier. Her fra dramaserien HJEM. 

Foto: NRK
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Hvordan bruker NRK pengene fra 
kringkastingsavgiften ?
 
Kringkastingsavgiften  utgjør rundt 96 % av 
NRKs samlede inntekter.
 
De enkelte programproduserende 
avdelingene har inntekter fra utleie av 
produksjonsressurser, sponsing og annet 
som utgjør rundt 3 % av NRKs inntekter.

Dette reduserer netto produksjonskostnad 
for prosjektene.

Når vi trekker fra inntekter i divisjonene 
(3 %), tap på kringkastingsavgiften 
og kostnader knyttet til innkreving av 
kringkastingsavgiften, så står vi igjen med 
rundt 4,7 milliarder kroner.
 
Dette  går til produksjon og distribusjon 
av innhold til publikum, i ulike sjangere/
kategorier og i ulike medier.
 
En grov oversikt over hvordan NRK 
bruker pengene fremkommer av grafene/
kakediagrammene her.

DAB-sendernettet er under utbygging ettersom Stortinget har vedtatt å 
digitalisere radiodistribusjonen og slukke FM-senderne i 2017, forutsatt at 50 
prosent av radiolytterne lytter digitalt daglig i 2015.
Foto: Norkring/Kjell Amundsen

MEDIEFORDELING
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Lars Toverud, ansattrepresentant (fra 21.03.2013)
Anne Aasheim, nestleder (fra 21.03.2013)
Steinar Ness, styremedlem
May-Britt Bøhn, ansattrepresentant
Per Ravnaas, ansattrepresentant
William Nygaard, leder
Audhild Gregoriusdotter Rotevatn, styremedlem
Gunnar Flikke, styremedlem

Thor Gjermund Eriksen
kringkastingssjef

Nils Johan Heatta
direktør, NRK Sápmi

Solveig Jølstad
direktør, Organisasjon

Annika Biørnstad
direktør, Kringkasting

Nils Bjarne Foss
direktør, Teknologi

Tommy Hansen
direktør, Kommunikasjon

Grethe Gynnild-Johnsen
direktør, Distrikt

Jon Espen Lohne
direktør, Administrasjon- 
og finans

Per Arne Kalbakk
direktør, Marienlyst

Olav A. Nyhus
direktør, Juridisk
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NRKs virksomhet
NRKs visjon er å være landets viktigste kilde til ny forståelse og felles 
opplevelser. Det betyr at NRK både vil samle folk og gi et tilbud som det øvrige 
kringkastingstilbudet ikke dekker. I 2012 brukte 88 prosent av alle over 12 år i 
Norge et av NRKs tilbud hver dag. I dette tallet er NRK Super ikke med. NRK 
Super er NRKs barnetilbud på alle plattformer, og er det desidert mest brukte 
barnetilbudet i Norge. Dette er et eksempel på breddetilbudet til NRK.

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.

Med sterk satsing på både nasjonale, regionale og internasjonale nyheter er NRK 
veldig viktig for kunnskap og samfunnsdebatt i Norge. Gravende journalistikk 
er under press i et kommersielt og digitalisert marked, og det betyr at NRKs 
tilbud blir stadig viktigere på dette området. For samisk språk og kultur er NRKs 
samiskspråklige innhold avgjørende viktig.

NRK redegjør årlig for hvordan selskapet oppfyller 
allmennkringkastingsforpliktelsene i et særskilt dokument til Medietilsynet.

NRK produserer og distribuerer riksdekkende programinnhold fra Marienlyst i Oslo, 
regionmiljøene i Trondheim, Bergen, Tromsø og Karasjok. Fra 12 distriktskontorer 
produseres nyheter, programmer og nettilbud med innslag fra underliggende 
lokalkontor. I alt er NRK representert på 55 forskjellige steder landet rundt. 
Internasjonalt er NRK til stede med åtte utenrikskorrespondenter som dekker alle 
verdensdeler.

NRKs produksjon og distribusjon av et mangfoldig nasjonalt og internasjonalt 
kvalitetsinnhold gjør NRK ledende i det norske mediemarkedet.

Utvikling i markedsandeler og programtilbud
I 2012 brukte 88 prosent i befolkningen ett eller 
flere av NRKs tilbud på TV, radio, tekst-TV, nett 
eller mobil. Dette er ny rekord tredje år på rad. 
NRKs TV- og radiotilbud har stabil oppslutning, 
samtidig som mediehuset vokser på nett og mobil. 
På fem år har NRKs daglige dekning økt med ti 
prosentpoeng. En særlig utfordring har vært å nå 
godt nok ut til gruppen 12-29 år og det er nettopp i 
disse aldersgruppene NRK vokser mest. Gjennom 
bevisst arbeid med en flermedial innholdsstrategi 
har NRK f.eks. 78 prosent daglig dekning
i gruppen 20-29 år.

Fortsatt har 96 prosent av befolkningen TV, 
og gjennomsnittsnordmannen ser opp mot tre 
timer TV hver dag. NRKs tre TV-kanaler har en 
samlet markedsandel på 41 prosent, som er 
stabilt fra året før, og med NRK1 som landets 
største TV-kanal med 32 prosent av tv-seingen. 
I 2012 har NRKs underholdningstilbud fått 
økt konkurranse fra TV2 og TVNorge. Begge 
kanalene har satset stort på norsk underholdning, 
noe som synes igjen i oppslutningen om NRKs 
underholdningsprogrammer – spesielt blant unge 
TV-seere.

Mens befolkningens TV-seing totalt faller litt, 
spesielt blant de under 40 år, øker barna sin seing. 
NRK Super er landets største barnekanal med 39 
prosent andel av barns seing i Supers sendetid fra 
kl. 06.30-19.30. 

NRKs radiokanaler har 66 prosent markedsandel, 
noe som er en styrking fra året før. Det skyldes 
blant annet at lytting på NRK P3 økte. Kanalen har 
aldri stått sterkere blant lyttere under 30 år enn i 
2012. Radiolyttingen i befolkningen har falt med 
syv minutter ned til 92 minutter daglig, hvilket har 
rammet de to store kommersielle kanalene P4 og 
Radio Norge samt P1. Sistnevnte er likevel landets 
klart største kanal med 53 prosent andel av all 
radiolytting. NRK mister totalt mindre lytting enn de 
kommersielle, dermed øker allmennkringkasterens 
andel av radiolyttingen.

Nettbruk i Norge og NRKs nettilbud fortsetter å 
vokse, samtidig som den flyttes mer ut på nettbrett 

og mobil. Nrk.no totalt hadde i snitt 4,8 millioner 
ukentlig unike brukere i 2012. Det er en vekst 
på 22 prosent fra året før, mer enn noen andre 
store norske nettsteder. NRKs nye nett-TV har 
fire prosent daglig dekning, som nå gjør at vi kan 
sammenligne bruken med en liten tv-kanal. Minst 
like viktig er det at brukerne av NRKs nett-TV er 
unge: halvparten av dem er mellom 20 og 29 år. 

Den mest dramatiske og klart største endringen 
i folks medievaner i 2012 er veksten i mobilt 
nettbruk. 71 prosent i befolkningen har 
smarttelefon og 36 prosent har tilgang til nettbrett. 
I desember 2012 kom en tredjedel av trafikken på 
NRKs nettsted via mobil eller nettbrett. Det er nå 
over 700 000 ukentlig unike brukere på NRK mobil. 
VG er størst på mobil av de norske nettstedene, 
mens NRK er nest størst. Trafikken til vårt mobile 
tilbud har vokst med 68 prosent. Bruken av mobilt 
medieinnhold generelt vokser i alle aldersgrupper, 
men aller mest blant 30-39 åringene.

Til tross for økning i bruken av NRKs mobiltilbud, 
har NRK klare utfordringer knyttet til denne 
endringen av folks medievaner. Mobilen har på 
kort tid blitt en del av folks liv på en helt annen 
måte enn andre medier, og en undersøkelse av 
publikums mobilbruk viser at folk ofte har små 
«looper» av innholdssider de er innom på mobilen. 
NRKs mobiltilbud er i mange tilfeller ikke med i 
publikums «loop». En utfordring for NRK framover 
vil være å lage tilpasset innhold for publikums 
spesifikke behov på mobilen.

Viktige hendelser i 2012
I 2012 samlet NRK folket til store opplevelser fra 
sommer-OL i London og fotball-EM, i tillegg til at 
vinteridrettene på NRK betyr mye for det norske 
folk og disse idrettenes stilling.

Tre særskilte begivenheter må nevnes fra 2012. 
Den første er dekningen av rettsaken etter 
terrorhandlingene 22.juli. Den pågikk gjennom 10 
uker og ble fulgt med stor interesse nasjonalt og 
internasjonalt. NRKs flermediale dekning var viktig 
og ble mye brukt av folk i Norge.
 
NRK søkte i april 2011 om forhåndsgodkjenning 
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av en nasjonal trafikkinformasjonstjeneste på 
Internett. Regjeringen innvilget søknaden i 
november 2012. NRK etablerer tjenesten i 2013.

Til sist må lanseringen av NRKs programspiller 
nevnes. Med den tok NRK et nytt sprang over i 
en verden der innholdet vil bli hentet fram over 
Internett, stasjonært eller mobilt, når publikum 
selv ønsker. For NRK er kvaliteten på innholdet 
avgjørende viktig. Men verdien av innholdet 
realiseres i møtet med publikum, og stiller nye krav 
til NRK når mediebruken endres.

Inntekts- og kostnadsutvikling
NRK AS (morselskapet) fikk et overskudd på 
42 millioner kroner i 2012, mot et overskudd 
på 44 millioner kroner i 2011. For konsernet 
ble overskuddet 49 millioner kroner i 2012, en 
fremgang på 10 millioner kroner fra 2011. 
 
Samlede driftsinntekter i NRK AS var 5 123 
millioner kroner i 2012 mot 4 904 millioner 
kroner i 2011, en økning på 4,5 prosent. Sum 
driftskostnader utgjorde 5 104 millioner kroner i 
2012 mot 4 878 millioner kroner i 2011, en økning 
på 4,6 prosent. Sum finansposter var positivt med 
24 millioner kroner i 2012, en forbedring på 5 
millioner kroner fra 2011.

Personalkostnader økte med 10 prosent fra 2011 til 
2012. Dette skyldes dels kostnader forbundet med 
økte avsetninger for å møte forpliktelser knyttet 
til ny AFP-ordning. En reduksjon av avskrivninger 
og nedskrivninger på 14 prosent fra 2011 til 2012 
skyldes store nedskrivninger i 2011.

Kringkastingsavgiften økte fra 2 478 kroner i 
2011 til 2 580 kroner i 2012 inklusiv åtte prosent 
merverdiavgift, en økning på 4,1 prosent. Antall 
lisenser viser en økning på 16 000 fra desember 
2011 til desember 2012, og antallet lisenser 
var 1 964 000 ved utgangen av 2012. Samlet 
økte inntekter fra kringkastingsavgiften inklusiv 
tilleggsavgifter og inkassogebyrer med 236 
millioner kroner fra 2011 til 2012. Utestående 
krav på kringkastingsavgiften ved utgangen av 
2012 beløper seg til 679 millioner kroner, som 
er en økning på fire millioner kroner fra 2011. 

Avsetningen for fremtidig tap på utestående krav 
på kringkastingsavgiften er økt fra 320 millioner 
kroner til 342 millioner kroner ut fra en samlet 
vurdering av kvaliteten på de utestående krav. 
Antallet lisenser har aldri vært høyere. NRK 
legger til grunn at det er rundt ni prosent av de 
husstandene som skulle betalt kringkastingsavgift 
som ikke betaler.

Annen driftsinntekt utgjorde 173 millioner kroner i 
2012, mot 190 millioner kroner i 2011. Inntektene 
er i hovedsak knyttet til royalties, sponsing, utleie 
av produksjonskapasitet gjennom NRK Aktivum og 
tilskudd fra fonds/samproduksjoner.

Likviditet og kontantstrøm
For å sikre en god og stabil drift er en av NRK-
konsernets oppgaver å sikre godt samsvar 
mellom likvider som tilflyter konsernet og likvider 
som anvendes for å nå konsernets overordnede 
målsettinger. Det er konsernets kontantstrøm 
som er relevant måleparameter for å styre dette 
forholdet siden resultatregnskapet ikke direkte 
representerer kontantflyten i virksomheten. Fra 
år til år kan balansen mellom anvendt likviditet 
og innbetalte midler variere noe. Dette innebærer 
at konsernet til enhver tid må sørge for å holde 
en tilfredsstillende likviditetssituasjon og over tid 
sørge for at det ikke anvendes mer midler enn det 
som er til rådighet.

For regnskapsåret 2012 ble NRK-konsernets netto 
kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter på 482 
millioner kroner. Dette innebærer en styrking av 
konsernets finansielle situasjon. Til sammenligning 
var NRK-konsernets driftsresultat i samme 
periode 28,6 millioner kroner. Tilsvarende tall for 
regnskapsåret 2011 var en netto kontantstrøm 
fra operasjonelle aktiviteter på 435 millioner 
kroner og et driftsresultat på 29,7 millioner kroner. 
Likviditetstilførselen fra driften i 2012 er i stor 
grad anvendt til nye investeringer i driftsmidler 
og nedbetaling av lån. Netto kontantstrøm fra 
operasjonelle aktiviteter, investeringsaktiviteter og 
finansieringsaktiviteter for konsernet er positiv med 
122 millioner kroner for 2012. Dette skyldes delvis 
at utbetaling fra pensjonsordningene er lavere enn 
regnskapsmessig pensjonskostnad. Konsernets 

årsresultat for samme periode var
49 millioner kroner. 

NRK morselskap har ved årsskiftet en 
ubenyttet trekkfasilitet på 700 millioner kroner 
i DNB. Likviditetssituasjonen vurderes som 
tilfredsstillende. 

Når det gjelder finansiell risiko og risikostyring, har 
morselskapet i 2012 plassert hovedtyngden av 
likviditetsreserven i bank og særinnskudd i bank. 
Finansplasseringene har hatt en gjennomsnittlig 
avkastning i løpet av året på 3,6 prosent.

Pensjon
NRK har i 2012 fortsatt å tilpasse seg 
pensjonsreformen.

Ny AFP-ordning er en kollektiv og solidarisk 
ordning som i utgangspunktet skulle medføre 
uendret kostnadsnivå for NRK i forhold til gammel 
AFP-ordning. I utgangspunktet er den nye 
AFP-ordningen en ytelsesbasert pensjon der 
pensjonsforpliktelsene blir balanseført på linje med 
den gamle AFP-ordningen. I påvente av avklaring 
for beregning av fremtidig forpliktelse knyttet til 
ny AFP-ordning, angir regnskapsreglene at kun 
løpende utbetalinger skal kostnadsføres og at det 
ikke skal beregnes pensjonsforpliktelse. Dette 
er begrunnet med at det ikke finnes tilstrekkelig 
informasjon til å beregne forpliktelsen, samt 
usikkerhet til om forpliktelsen kan allokeres 
konsekvent og pålitelig.

NRK har i 2012 likevel valgt å videreføre 
prinsippet fra 2011 med å avsette ytterligere for 
en forpliktelse som faktisk foreligger. NRK hadde 
per 31.12.11 avsatt 413 millioner kroner for å møte 
forpliktelser knyttet til AFP. I løpet av 2012 er det 
foretatt ytterligere avsetning på 89 millioner kroner 
slik at selskapet ved utgangen av 2012 har avsatt 
503 millioner kroner knyttet til ny AFP-ordning. 
Den regnskapsmessige behandlingen av den nye 
AFP-ordningen tar utgangspunkt i et prinsipp om 
at NRK ønsker en forsvarlig pensjonsavsetning på 
et usikkert fremtidig pensjonsområde. De totale 
pensjonskostnadene i 2012 ble for NRK 336 
millioner kroner. Tilsvarende tall for konsern ble 
338 millioner kroner.

Kommersielle rammebetingelser, reklame og 
sponsormidler
NRKs allmenne programtilbud skal være 
reklamefritt og finansieres gjennom 
kringkastingsavgiften som fastsettes hvert
år av Stortinget. 

NRK kan i tilknytning til særskilte 
programkategorier ha sponsorinntekter på 
TV, radio og på nett. NRK følger de regler for 
sponsorfinansiering og visning av sponsorplakater 
som er trukket opp i kringkastingsloven, 
forskrifter og NRKs interne retningslinjer. NRKs 
sponsorinntekter er knyttet til større arrangementer 
av idrettslig og kulturell betydning.

NRKs kommersielle virksomhet drives gjennom 
det heleide datterselskapet NRK Aktivum AS. 
NRK Aktivum hadde en omsetning i 2012 på 157 
millioner kroner. NRKs samlede vederlag fra NRK 
Aktivum var i 2012 på 111 millioner kroner.

Det er etablert et eget betal-tv-tilbud i bakkenettet, 
RiksTV AS. Denne virksomheten er organisert 
i et eget selskap hvor TV 2 AS, Telenor AS og 
NRK Aktivum AS eier 1/3 hver av aksjene. Etter 
en krevende oppstartsperiode med underskudd 
knyttet til kostnadene ved å opparbeide en god 
kundemasse viser RiksTVs regnskap overskudd 
for både 2011 og 2012.

I 2012 viser NRK Aktivum et regnskapsmessig 
overskudd på ni millioner kroner, og et positivt 
driftsresultat med 10 millioner kroner.

Personal, likestilling og mangfold
Den aktive bemanningen ved utgangen av 2012 
var på i alt 3 748 årsverk. Av dette var 3 471 
årsverk fast ansatte, 222 vikarer og 55 midlertidig 
ansatte. I tillegg kommer bruken av korttidsvikarer 
og oppdragstakere.

NRKs bemanning økte med 83 årsverk i løpet av 
2012, og 45 av dem var faste.

2,6 prosent av de fast ansatte sluttet i løpet av 
året. Antall medarbeidere som sluttet med uttak av 
pensjon, er blitt vesentlig redusert de
siste to årene.
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Gjennomsnittsalderen blant NRKs medarbeidere 
var 44,6 år.

Mangfold i innholdstilbudet er en forutsetning for 
at NRK skal lykkes med sitt oppdrag. Kulturelt og 
etnisk mangfold skal synliggjøres i programmene. 
Aktiv rekruttering av medarbeidere og medvirkende 
med flerkulturell bakgrunn skal bidra til dette.

FleRe-prosjektet er et strategisk tiltak for å styrke 
rekrutteringen av journalister med slik bakgrunn. 
Siden opprettelsen i 2008 har 40 flerkulturelle 
stipendiater gjennomført programmet. Ved 
utgangen av 2012 var 16 av disse i fast jobb i 
NRK, mens fem hadde vikariater. I 2012 rekrutterte 
NRK 17 medarbeidere med flerkulturell bakgrunn 
til faste stillinger. Av dette var sju redaksjonelle 
medarbeidere.

NRK Nynorsk mediesenter er et annet strategisk 
tiltak for å styrke rekrutteringen på et område der 
vi trenger det. Målet er å få flere nynorskspråklige 
journalister. I 2012 var det ti nye praktikanter i 
ordningen. Det er totalt 80 som har gjennomgått 
slik opplæring siden oppstarten i 2004. Av disse 
arbeider 75 prosent nå i mediene, de fleste i NRK. 

Mangfoldsutvalget er et internt rådgivende 
organ for NRKs ledelse på området mangfold og 
likestilling. Utvalget påser at målene om mangfold 
og likestilling følges opp.

Ved årsskiftet var det 55 prosent menn og 45 
prosent kvinner i NRK. Kjønnsfordelingen har 
vært stabil de senere år. Det er store forskjeller 
i kjønnsfordelingen mellom ulike yrkesgrupper. 
Blant NRKs journalister var fordelingen 57 prosent 
menn og 43 prosent kvinner, det samme som året 
før. I de yngre aldersgruppene er det en jevnere 
kjønnsfordeling.

Det er et mål å oppnå en jevnere kjønnsfordeling 
i lederstillingene i NRK. I løpet av 2012 økte 
andelen kvinner i lederstillinger i NRK fra 41 til 42 
prosent.
NRK utarbeider hvert år statistikk knyttet til 
kjønnsfordeling og etnisk mangfold. I den årlige 
medarbeiderundersøkelsen har det vært fulgt opp 
med spørsmål om medarbeidernes opplevelse av 
like muligheter og eventuell diskriminering.

Arbeidsmiljøet
I 2012 ble det som tidligere år gjennomført 
en medarbeiderundersøkelse blant alle 
medarbeiderne. Målet var å kartlegge 
hvordan arbeidsmiljøet oppleves og avdekke 
eventuelle forbedringsområder. Det var 
gjennomgående meget gode resultater på 
medarbeiderundersøkelsen. 82 prosent av de 
ansatte svarte at de alt i alt er godt tilfreds med 
arbeidsplassen sin. Det var en nedgang på tre 
prosentpoeng fra året før. Alle redaksjoner og 
avdelinger gjennomfører oppfølgingsmøter etter 
medarbeiderundersøkelsen, og velger områder de 
ønsker å utvikle.

Sykefraværet i NRK økte med 0,1 prosentpoeng 
i 2012 sammenlignet med året før. Samlet 
sykefravær var på 5,1 prosent. Det egenmeldte 
fraværet var på én prosent, mens det legemeldte 
fraværet økte fra fire til 4,1 prosent. En mindre 
andel av de ansatte, fem prosent, står for 38 
prosent av totalfraværet.

Friskhetsprosenten, målt i andelen ansatte som 
ikke hadde sykefravær i løpet av året, var på 23 
prosent i 2012. Andelen med sykefravær på tre 
dager eller mindre var 44 prosent.

I NRKs samarbeidsavtale om inkluderende 
arbeidsliv (IA) er det satt som mål at sykefraværet 
ikke skal øke. Det jobbes aktivt med å følge opp 
dette. Videre ble det i 2012, i tråd med IA-avtalen, 
arbeidet med tiltak for medarbeidere med redusert 
funksjonsevne.

HMS-målene i NRK i 2012 var følgende:

• Alle enheter skal tilby sine medarbeidere  
førstehjelpskurs. 

• HMS-systemet i NRK skal bygge opp   
om en god sikkerhetskultur i all nyhets-   
og programproduksjon. 

Begge disse HMS-målene ble fulgt opp gjennom 
målrettede aktiviteter.

Opplæring av sikkerhetsansvarlige har 
ført til større oppmerksomhet på sikker 

programproduksjon og en bedre rapportering av 
skader. Det er meldt inn 48 yrkesskader. 15 av 
disse medførte sykemelding. 30 av skadetilfellene 
var relatert til innholdsproduksjon. Av disse var det 
åtte som medførte sykefravær.

NRK legger vekt på ha gode samarbeidsforhold 
med de ansatte på arbeidsmiljøfeltet, som 
plattform for videreutvikling av et godt 
arbeidsmiljø. Det gjennomføres systematiske 
arbeidsmiljøvurderinger ved omstillinger.

Det ytre miljøet
Store deler av NRK på Marienlyst gikk i 2010 
over fra olje og elektrisk basert fyring, til 
fjernvarme. På Marienlyst er olje nå kun i bruk til 
nødstrømaggregater 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 forskriftsmessige 
containere. Brukere av spesialavfall har 
egne rutiner for dette. NRK har blant annet 
returordninger for utrangert teknisk utstyr, som 
avhendes forskriftsmessig.

NRK har etablert særskilte rutiner for styring og 
oppfølging av miljømessige tiltak og legger vekt 
på miljøkonsekvenser i forbindelse med innkjøp, i 
henhold til «Lov om offentlige anskaffelser».

Politiske og rettslige rammebetingelser
De politiske og rettslige rammebetingelser var i 
hovedtrekk uendret i 2012.

NRK ferdigstilte et internt arbeid for å vurdere 
kringkastingsavgiften som finansieringsordning. 
Konklusjonen ble at kringkastingsavgift på utstyr 
som kan motta fjernsynssendinger fortsatt er 
den foretrukne form for finansiering. Arbeidet 
resulterte imidlertid i flere forslag til endringer i 
innfordringsregelverket for kringkastingsavgiften. 
Forslagene er oversendt Kulturdepartementet for 
politisk og rettslig vurdering.

Fremtidig utvikling
Med digitalisert og billigere distribusjon vil det 
markedsstyrte innholdstilbudet øke, men også bli 
stadig mer fragmentert. Kanal- og programtilbudet 
vil i stadig sterkere grad reflektere det mest 
attraktive innholdet fra hele verden, og oppgaven 
for en nasjonal allmennkringkaster som NRK vil 
bli å publisere og produsere innhold som kan 
konkurrere med det beste fra hele verden. Uten et 
slikt kvalitetstilbud vil innhold basert på norsk språk 
og kultur miste attraktivitet og svekkes. NRKs 
ambisjon om å være landets viktigste kilde til ny 
forståelse og felle opplevelser vil gjøre tilbudet fra 
allmennkringkasteren stadig mer forskjellig fra det 
kommersielle tilbudet. Men i Norge er preferansen 
for kvalitet og god informasjon så stor at NRK 
fortsatt kan ha som ambisjon å være den største 
kringkasteren og innholdsleverandøren i Norge.

Det viktigste prosjektet fremover er digitaliseringen 
av radioen. For at teknologiskiftet skal bli vellykket 
må publikum oppleve at digitaliseringen gir et 
bedre tilbud. Derfor må teknologien følges av 
et bedre tilbud til publikum, og i tiden fremover 
vil NRKs viktigste satsing være å forbedre 
kanaltilbudet på radio til hele det norske  og 
samiske publikum. Ambisjonen er at folk skal se at 
digitaliseringen ledsages av et bedre lyttertilbud.

Kvalitet og etikk er kommet sterkt på dagsorden. 
NRK må være ledende i Norge på dette. Det er 
nødvendig for at tilliten til allmennkringkasteren 
skal opprettholdes. Dette arbeidet må fortsatt ha 
fokus fremover.

Et fortsatt bredt mandat og tilstrekkelig finansiering 
er de nødvendige forutsetningene for at NRK 
skal være en allmennkringkaster som ivaretar 
samfunnsoppdraget i fremtiden.

Kringkastingsavgiften 2012 og 2013
Stortinget har vedtatt at kringkastingsavgiften 
for 2013 skal være 2 680,56 kroner inklusiv 
åtte prosent merverdiavgift. Dette er en økning 
på 100,44 kroner eller 3,9 prosent fra 2012 da 
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kringkastingsavgiften var på 2 580,12 kroner. 
Eksklusiv merverdiavgift øker kringkastingsavgiften 
for NRK med 93 kroner, fra 2 389 kroner
til 2 482 kroner.

Styrets sammensetning
Styret besto frem til generalforsamlingen i 
juni 2012 av William Nygaard som leder, og 
Cecilie Bjelland som nestleder. Aksjonærvalgte 
styremedlemmer var for øvrig Gunnar Flikke, 
Steinar Ness, Audhild Gregoriusdotter Rotevatn og 
Sif Vik. Representanter for de ansatte var Sidsel 
Avlund, Steinar Aanesland og Per Ravnaas.

Generalforsamlingen vedtok å endre selskapets 
vedtekter § 6 slik at antall styremedlemmer ble 
redusert fra ni til åtte. Staten velger heretter fem 
medlemmer, mens de ansatte fortsatt skal velge 
tre. Nytt styre ble samtidig valgt for perioden
2012 til 2014.

William Nygaard er gjenvalgt som leder, og 
Cecilie Bjelland som nestleder. Som øvrige 
aksjonærvalgte styremedlemmer er valgt Gunnar 
Flikke, Steinar Ness og Audhild Gregoriusdotter 
Rotevatn. Sidsel Avlund, May-Britt Bøhn og Per 
Ravnaas er valgt som representanter
for de ansatte.

Styrets vararepresentanter er Long Litt Woon og 
Harald Schelderup.

Endring i ledelsen
Hans-Tore Bjerkaas varslet i august at han ikke 
ønsket å fortsette i stillingen som kringkastingssjef 
ut over åremålet.

Styret ansatte Thor Gjermund Eriksen som ny 
kringkastingssjef på styremøtet 11. desember.

Resultatdisponering
Det fremlagte årsresultatet gir etter styrets mening 
en riktig fremstilling av virksomheten i 2012.
Styret foreslår at overskuddet på 41,5 millioner 
kroner i NRK disponeres til opptjent egenkapital. 
NRKs bokførte egenkapital blir etter dette 1 384 
millioner kroner, hvorav 384 millioner kroner er fri 
egenkapital.
For konsernet viser årsresultatet et overskudd på 
48,7 millioner kroner.

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

William Nygaard
styreleder

Steinar Ness Gunnar Flikke

Audhild Gregoriusdotter
Rotevatn

Lars Toverud Ingvild Fagerheim Fjereide

Thor Gjermund Eriksen
administrerende direktør/kringkastingssjef

May-Britt Bøhn

Dato    21. mars 2013
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(beløp i hele 1 000)

                    Konsern           NRK AS
           2012            2011         Note            2012            2011

4 950 279 4 714 226 Kringkastingsavgift 4 950 279 4 714 226
217 372 235 439 Annen driftsinntekt 9,14 172 695 189 703

5 167 652 4 949 665 Sum driftsinntekter 5 122 974 4 903 929

Beholdningsendring egenproduserte
-32 154 22 486 programmer 2 -32 154 22 486

2 780 581 2 531 868 Lønnskostnad 3,4 2 760 437 2 510 379
273 124 254 661 Honorarer og fremmedytelser 258 665 238 520
361 268 354 164 Sendertekniske kostnader 361 268 354 164
272 063 316 844 Avskrivning og nedskrivning 5 271 369 316 417

1 484 172 1 439 961 Annen driftskostnad 1 484 860 1 436 300
5 139 054 4 919 984 Sum driftskostnader 5 104 444 4 878 267

28 598 29 681 Driftsresultat 18 531 25 662

          6 089         -2 898 Resultat fra tilknyttet selskap 6 4 042 6 269
        33 723         31 236 Renteinntekt 31 907 29 512
          6 519           4 228 Annen finansinntekt 6 480 4 201
        12 730         14 998 Rentekostnad 12 729 14 996
          9 424           6 308 Annen finanskostnad 6 127 6 049
        24 176         11 260 Sum finansposter 23 573 18 938

        52 773         40 941 Resultat før skattekostnad 42 103 44 600

          4 090           2 188 Skattekostnad 12 579 621

        48 684         38 754 Årsresultat 41 525 43 979

BALANSE
(beløp i hele 1 000)

                  Konsern                NRK AS
    31.12.12      31.12.11         Note      31.12.12      31.12.11

Eiendeler
Anleggsmidler
Immaterielle anleggsmidler

0 179 Andre rettigheter ervervet      5 0 0
769 537 Utsatt skattefordel 12 0 0
769 716 Sum immaterielle anleggsmidler 0 0

Varige driftsmidler
729 287 741 598 Tomter  bygninger og annen fast eiendom 5 729 287 741 598
713 545 702 663 Driftsløsøre og transportmidler 5 713 525 702 128

1 442 832 1 444 261 Sum varige driftsmidler 1 442 812 1 443 725

Finansielle anleggsmidler
0 0 Investeringer i datterselskap 6 49 000 49 000

12 302 13 931 Investeringer i tilknyttede selskaper 6 16 961 16 961
3 606 6 816 Investeringer i aksjer og andeler 7 3 606 3 606

204 358 220 301 Pensjonsmidler 4 204 358 220 301
156 843 158 195 Langsiktige fordringer 6,9 130 943 133 348
377 110 399 242 Sum finansielle anleggsmidler 404 868 423 216

1 820 711 1 844 218 Sum anleggsmidler 1 847 680 1 866 941

Omløpsmidler
Beholdninger

11 505 11 885 Teknisk utstyr og rekvisita 10 815 11 179
460 267 470 594 Programmer 2 460 267 470 594
471 773 482 480 Sum beholdninger 471 082 481 774

Fordringer
384 082 403 671 Kundefordringer 9 374 512 391 827
146 722 188 725 Andre fordringer 9 151 715 190 658
530 804 592 396 Sum fordringer 526 226 582 485

Bankinnskudd/kontanter og lignende
294 009 172 268 Bankinnskudd og kontanter 8 259 216 147 559

1 296 586 1 247 143 Sum omløpsmidler 1 256 524 1 211 818

3 117 296 3 091 362 Sum eiendeler 3 104 205 3 078 759
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              Konsern             NRK AS
  31.12.12   31.12.11 Note   31.12.12    31.12.11

Egenkapital og gjeld
Egenkapital 
Innskutt egenkapital

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

Opptjent egenkapital 
   231 838    183 154 Annen egenkapital     10    384 224     342 699
1 231 838 1 183 154 Sum egenkapital 1 384 224  1 342 699

Gjeld
Avsetning for forpliktelser

   559 142    487 132 Pensjonsforpliktelser      4    556 661     485 414
   145 912    149 587 Andre avsetninger for forpliktelser      6               0                0
   705 054    636 720 Sum avsetning for forpliktelser    556 661     485 414

Annen langsiktig gjeld
              0    300 000 Obligasjonslån    15              0     300 000
              0    300 000 Sum annen langsiktig gjeld              0     300 000

Kortsiktig gjeld
   300 000               0 Obligasjonslån    300 000               0
              0      89 886 Gjeld til kredittinstitusjoner               0      89 886
              0     100 000 Sertifikatlån  15               0    100 000
   215 800    179 169 Leverandørgjeld    9    215 123    170 794
   198 880    178 105 Skyldige offentlige avgifter    196 491    183 392
       4 321        2 058 Betalbar skatt  12           579           621
   461 403    422 270 Annen kortsiktig gjeld    451 128    405 952
1 180 404    971 488 Sum kortsiktig gjeld 1 163 320    950 645

1 885 458 1 908 208 Sum gjeld 1 719 981 1 736 059

3 117 296 3 091 362 Sum egenkapital og gjeld 3 104 205 3 078 759

BALANSE
(beløp i hele 1 000)

KONTANTSTRØMANALYSE
(beløp i hele 1 000)

                     Konsern                  NRK AS
           2012            2011            Note           2012            2011

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter:
52 773 40 941 Resultat før skattekostnad 42 103 44 600

0 -56 Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler 5 0 -56
-6 088 2 898 Resultat fra tilknyttede selskap 6 0 0
24 023 51 689 Nedskrivning/Reversering Aksjer og Anleggsmidler 5 20 449 51 689

251 250 265 154 Ordinære avskrivninger 5 250 920 264 728
-216 025 -190 487 Innbetalinger pensjonsordninger 4 -214 460 -188 853

10 706 40 985 Endringer i varelager 10 691 40 640
19 589 24 792 Endringer i kundefordringer 17 315 14 597
4 595 100 328 Endringer i kortsiktig gjeld 12 096 99 188

299 229 159 089 Endring netto pensjoner/annen langsiktig gjeld/
fordringer

297 955 159 567

42 003 -60 470 Endringer i andre fordringer 38 944 -58 663
482 054 434 864 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 476 013 427 437

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter:
0 1 625 Innbetaling ved salg av varige driftsmidler 0 1 625

-270 456 -209 162 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 5 -270 456 -208 973
0 20 Innbetalinger ved salg av aksjer 0 20

-270 456 -207 517 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -270 456 -207 328

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter:
400 000 400 000 Innbetaling ved opptak av sertifikatlån 400 000 400 000

-500 000 -600 000 Utbetaling tilbakebetaling av sertifikatlån -500 000 -600 000
0 0 Innbetaling lån fra datterselskap 10 000 0

10 000 0 Innbetaling lån fra tilknyttet selskap 0 0
-3 900 -20 000 Utbetaling lån til tilknyttet selskap -3 900 0
4 042 6 269 Innbetaling av utbytte 0 0

-89 858 -213 731 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -93 900 -200 000

121 740 13 617 Netto endringer i kontanter og kontantekvivalenter 111 657 20 110
172 268 158 651 Beholdninger av kontanter og

kontantekvivalenter 1.1.
147 559 127 449

294 008 172 268 Beholdninger av kontanter og kontant-
ekvivalenter 31.12

259 216 147 559

Oslo, den 21. mars 2013

William Nygaard
styreleder

Steinar Ness Gunnar Flikke Audhild Gregoriusdotter Rotevatn

Lars Toverud Ingvild Fagerheim Fjereide Thor Gjermund Eriksen
administrerende direktør/kringkastingssjef

May-Britt Bøhn
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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 samt den felleskontrollerte virksomheten Digitalradio Norge 
AS. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. 
Transaksjoner og mellomværende mellom mor- og datterselskap er eliminert. 
Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet 
følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet med unntak av tilknyttede 
selskaper som i morselskapet vurderes etter kostmetoden, mens det i datterselskapet 
vurderes etter egenkapitalmetoden. De tilknyttede selskapene og den felleskontrollerte 
virksomheten er vurdert etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet.

Kontantstrømoppstillingen
Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metoden. Kontanter og 
kontantekvivalenter 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.

Kontanter og kontantekvivalenter består av kasse, bank og kortsiktige plasseringer. 
NRK har ingen kontantstrømmer knyttet til finansiering av egen virksomhet.

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. 

NOTE 1
REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.

Datterselskap, tilknyttede selskaper, 
felleskontrollerte virksomheter,
aksjer og andeler
Datterselskaper, tilknyttede selskaper, 
felleskontrollerte virksomheter, aksjer 
og andeler vurderes etter kostmetoden i 
selskapsregnskapet til NRK. 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 konsernregnskapet vurderes tilknyttede 
selskaper og felleskontrollerte virksomheter til 
egenkapitalmetoden, øvrige investeringer vurderes 
etter samme prinsipp som i selskapsregnskapet.

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

Valuta 
Pengeposter på bankkonti i utenlandsk valuta 
er vurdert etter kursen på balansetidspunktet 
såfremt de ikke inngår i sikringsposisjon. Bokførte 
transaksjoner i fremmed valuta omregnes til 
transaksjonskurs, såfremt de ikke er sikret. 
Valutagevinster eller –tap ved ikke-sikrede 
transaksjoner presenteres som annen finansinntekt 
eller –kostnad.

Derivater og sikringer
Fremtidige betalingsforpliktelser i utenlandsk valuta 
med en forventet verdi større enn 1 million kroner 
sikres ved kjøp av terminkontrakter i utenlandsk 
valuta. Formålet er å sikre kontantstrømmer 
knyttet til fremtidige betalingsforpliktelser i 
utenlandsk valuta. Regnskapslovens prinsipper for 
sikringsbokføring anvendes ved regnskapsføring 
av sikrede fremtidige betalingsforpliktelser. 

Sikringsforholdets effektivitet vurderes og 
dokumenteres ved inngåelse av sikring og 
på balansedagen. Den effektive delen av 
sikringen er ikke gjenstand for balanseføring. 
Sikringsinstrumentets resultateffekter presenteres 
på samme regnskapslinje som tilhørende 
sikringsobjekt. Dersom sikringen ikke tilfredsstiller 
kriteriene for sikringsbokføring balanseføres 
sikringsinstrumentet til virkelig verdi. 

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. Egenproduserte 
programmer kostnadsføres ved førstegangs 
visning. Det foretas årlig en vurdering knyttet til 
nedskrivning og ukurans.

Periodisering av inntekter/kringkastingsavgift
Stortinget fastsetter kringkastingsavgiften for 
ett år av gangen i forbindelse med behandling 
av statsbudsjettet i Stortingets høsttermin. 
Kringkastingsavgiften faktureres to ganger årlig. 
Lisenstermin en gjelder for perioden 01.01.-30.06. 
og lisenstermin to gjelder for perioden 01.07.-
31.12. Inntektsføring av kringkastingsavgiften 
samsvarer med lisensterminene.

Andre inntekter 
Andre inntekter resultatføres når levering har 
funnet sted og det vesentligste av risiko er overført. 
Salg av tjenester resultatføres i den perioden 
levering utføres.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives 
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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 
arbeidsgiveravgift er behandlet i samsvar med 
denne slik at arbeidsgiveravgift er beregnet før 
ikke resultatførte estimatendringer. 

NRK er medlem av Fellesordningen for AFP. 
Premiesatsen for 2012 for AFP er 1,75 prosent 
av samlede utbetalinger mellom 1 og 7,1 ganger 
grunnbeløpet til bedriftens arbeidstakere.

Leieavtaler
En finansiell leieavtale er en leieavtale der det 
vesentligste av den økonomiske risikoen og 
kontrollen som knytter seg til driftsmiddelet 
er overført til leietaker, men uten at selve 
eiendomsretten er overført.

En operasjonell leieavtale er en leieavtale som 
ikke er finansiell. Leiebetaling ved operasjonelle 
leieavtaler kostnadsføres lineært over leieperioden.

NRK har kun operasjonelle leieavtaler.

Obligasjonslån og sertifikatlån 
Obligasjonslån og sertifikatlån regnskapsføres til 
amortisert kost med lineær periodisering av effektiv 
rente.

Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter 
både periodens betalbare skatt og endring i
utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 
28 prosent på grunnlag av de midlertidige 
forskjeller som eksisterer mellom 
regnskapsmessige og skattemessige verdier, 
samt ligningsmessig underskudd til fremføring 
ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende 
og skattereduserende midlertidige forskjeller som 
reverserer eller kan reversere i samme periode er 
utlignet og nettoført.

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

I datterselskapet balanseføres og avskrives 
driftsmidler dersom de har levetid over tre år og 
kostpris som overstiger 15 000 kroner.

Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved 
verdifall som ikke forventes å være forbigående.

Pensjoner
NRK er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning 
etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har 
en pensjonsordning som oppfyller kravene etter 
loven. Regnskapsføringen av pensjonskostnader 
skjer i samsvar med norsk regnskapsstandard for 
pensjonskostnader.

Selskapet har kollektiv (sikret) pensjonsforsikring 
for sine ansatte. Ordningen er en ytelsesplan, som 
betyr at selskapet har det økonomiske ansvaret 
for pensjonsytelsen. Planens opptjeningsformel 
og forventet sluttlønn er lagt til grunn som 
opptjeningsgrunnlag. Planendringer amortiseres 
over forventet gjenværende opptjeningstid. 
Det samme gjelder estimatavvik i den grad 
de overstiger 10 prosent av den største av 
pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene.

Selskapet har også usikrede pensjonsordninger. 
Dette omfatter i hovedsak tariffestet avtalefestet 
førtidspensjonsordning (AFP) som er under 
avvikling.

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. 

NOTE 2
BEHOLDNING AV INNKJØPTE OG EGENPRODUSERTE PROGRAMMER

(Beløp i hele 1 000 kroner)
                 Mor/Konsern
                2012                2011 
Innkjøpte filmer og serier      70 667    98 915 
Egne produksjoner under arbeid   193 551  186 862 
Ferdige egne produksjoner      41 079    15 613 
Entrepriseproduksjoner eksterne produsenter              152 510  165 891 
Dubbingkostnader        2 459      3 313 
Sum                   460 267  470 594 
   

NOTE 3
LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER

(beløp i hele 1 000 kroner)
                        NRK     Konsern
          2012                     2011                    2012                   2011
Lønninger               2 102 970            2 005 881             2 117 025           2 023 826
Arbeidsgiveravgift     286 236               269 593               289 088              271 073
Pensjonskostnader    336 058                190 984               338 416              192 224
Andre ytelser       35 173                 43 921                 36 053                44 745
Sum                2 760 437            2 510 379             2 780 581           2 531 868
    
Samlede lån til ansatte        5 882                   7 142                   5 886                  7 155
Gjennomsnittlig antall årsverk       3 815                   3 730                   3 840                  3 756
       
Samlet godtgjørelse til kringkastingssjef (administrerende direktør) Hans-Tore Bjerkaas utgjorde i 2012 
2 610 588 kroner. Avtalt pensjonsalder er 62 år med alderspensjon tilsvarende 68 prosent av
pensjonsgrunnlaget. Det er ordinær opptjeningstid for pensjonsordningen til Bjerkaas. Det er innbetalt 
261 059 kroner i pensjonspremie til selskapets kollektive pensjonsordning i 2012. Bjerkaas fratrer 
stillingen som kringkastingssjef 10. mars 2013. I perioden 11. mars til 30. juni 2013 skal Bjerkaas jobbe 
i en 20 prosent stilling i NRK. Bjerkaas har en avtale om ett års lønn som sluttvederlag ved fratredelse 
etter minimum tre års ansettelse, denne trer i kraft fra 1. juli 2013.

Thor Gjermund Eriksen tiltrer som ny kringkastingssjef 11. mars 2013, avtalt årslønn er fastsatt til
2 450 000 kroner per år. Eriksen vil omfattes av NRKs kollektive personforsikringsordninger.

Samlet godtgjørelse til styret var i 2012 1 043 250 kroner, herav til styrets leder 234 500 kroner, styrets 
nestleder 138 150 kroner og øvrige styremedlemmer 95 950 kroner. Varamedlemmene får godtgjørelse 
basert på oppmøte i styremøter gjennom året.
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Det er kostnadsført følgende honorar til revisor ekskl. mva.:
(beløp i hele 1 000 kroner)    
            NRK   Konsern
Lovpålagt revisjon             691                        775
Andre attestasjonstjenester           148           248
Skatterådgivning              40             54
Andre tjenester utenfor revisjon            13             13
Sum              892        1 090

NOTE 4
PENSJONSFORPLIKTELSER

Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 4 238 yrkesaktive og 1 181 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 DNB Livsforsikring ASA.

I tillegg til den sikrede ordningen er NRK selv ansvarlig for forpliktelser knyttet til AFP-ordning for ansatte 
i aldersområdet 62 til 67 år. Pr. 31.12.12 har NRK 417 førtidspensjonister som omfattes av
denne ordningen. 

Det er avsatt midler til oppbygging av tilleggspensjon til tidligere kringkastingssjef.

I datterselskapet omfattes 27 personer av både den sikrede og den usikrede ordningen. Det er ingen per-
soner i datterselskapet som omfattes av den usikrede ordningen med AFP for aldersområdet 62 til 67 år.

Regnskapsføringen av pensjon skjer i samsvar med Norsk RegnskapsStandard 6 om pensjonskostnader 
for den sikrede og den usikrede ordningen. 

Ny AFP-ordning er en kollektiv og solidarisk ordning som i utgangspunktet skulle medføre uendret 
kostnadsnivå for NRK i forhold til gammel AFP-ordning. I utgangspunktet er den nye AFP-ordningen en 
ytelsesbasert pensjon der pensjonsforpliktelsene blir balanseført på linje med den gamle AFP-ordningen. 
I påvente av avklaring for beregning av fremtidig forpliktelse knyttet til ny AFP-ordning, angir regnskaps-
reglene at kun løpende utbetalinger skal kostnadsføres og at det ikke skal beregnes pensjonsforpliktelse. 
Dette er begrunnet med at det ikke finnes tilstrekkelig informasjon til å beregne forpliktelsen, samt usik-
kerhet til om forpliktelsen kan allokeres konsekvent og pålitelig. 

NRK har i 2012 likevel valgt å videreføre prinsippet fra 2011 med å avsette for en forpliktelse som faktisk 
foreligger. Pr 31.12.11 hadde NRK avsatt 413 millioner kroner for å møte forpliktelser knyttet til AFP. I lø-
pet av 2012 er det foretatt ytterligere avsetning på 89 millioner kroner slik at NRK ved utgangen av 2012 
har avsatt 503 millioner kroner knyttet til ny AFP-ordning. Den regnskapsmessige behandlingen av den 
nye AFP-ordningen tar utgangspunkt i et prinsipp om at NRK ønsker en forsvarlig pensjonsavsetning på 
et usikkert fremtidig pensjonsområde. 

De totale pensjonskostnadene i 2012 ble for NRK 336 millioner kroner. Tilsvarende tall for konsern ble 
338 millioner kroner.

Når det gjelder klassifisering i balansen av den sikrede ordningen, har morselskapet bokført eiendel på 
204,4 millioner kroner mens datterselskapet har bokført en forpliktelse på 2,5 millioner kroner. Konsern-
midlene for den sikrede ordningen beløper seg til 201,9 millioner kroner.

Når det gjelder klassifisering i balansen av den usikrede ordningen, har morselskapet bokført en
forpliktelse på 556,7 millioner kroner. Konsernforpliktelsene er også på 556,7 millioner kroner ettersom 
det ikke foreligger forpliktelser knyttet til den usikrede ordningen i datterselskapet.

Årets pensjonskostnad knyttet til den sikrede ordningen:
(alle beløp i hele 1 000 kroner)  
                        NRK                   Konsern
          2012       2011       2012        2011
Nåverdi av årets pensjonsopptjening 159 899  144 682  161 959   147 704
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen   96 433  104 746    92 926   105 624
Avkastning på pensjonsmidler   -77 171   -90 703   -77 645    -91 379
Amortisering av planendring/estimeringstap   48 786    49 073    48 786     49 072
Resultatført planendring          307                -156 461         307  -156 122
Administrasjonskostnader       9 600      8 684      9 740         8 869
Ansattes medlemsinnskudd   -47 923   -41 030   -48 239    -41 323
Arbeidsgiveravgift      24 728    21 931    25 018     22 377
Netto pensjonskostnad   214 658    40 921  216 852     44 823
    

Årets pensjonskostnad knyttet til den usikrede ordningen:    
                         NRK       Konsern
      2012           2011             2012        2011
Nåverdi av årets pensjonsopptjening    766            557                       766          557
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen     2 683        3 044                    2 683       3 044
Resultatført aktuarielt tap/(gevinst)        -744                0                      -744              0
Resultatført planendring             0    -289 963                         0               -292 624
Arbeidsgiveravgift           452            472                        452          472 
Netto pensjonskostnad       3 157    -285 890                     3 157  -288 552
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Pensjonsmidler knyttet til den sikrede ordningen:    
                              NRK         Konsern
                 2012                    2011                        2012           2011
Beregnede pensjonsforpliktelser per 31.12.              -2 703 846           -2 555 535                -2 714 041 -2 568 537
Pensjonsmidler (til markedsverdi) per 31.12.             1 988 100            1 795 817                 1 996 971  1 806 696
Ikke resultatført virkning av estimatavvik/planendringer           1 013 867            1 079 541                 1 012 883  1 080 224
Arbeidsgiveravgift                    -93 763                -99 523                     -93 936       -99 801
Netto pensjonsforpliktelse/-midler                  204 358               220 300                    201 877     218 582
    

Pensjonsforpliktelser knyttet til den usikrede ordningen:    
             NRK          Konsern
           2012       2011           2012           2011
Beregnede pensjonsforpliktelser per 31.12.    -72 123   -86 542       -72 123      -86 552
Ikke resultatført virkning av estimatavvik/planendringer  27 285    25 551        27 285        25 561
Arbeidsgiveravgift        -8 587  -10 477         -8 587      -10 477
Netto pensjonsforpliktelse     -53 424  -71 468       -53 424      -71 468

Pensjonskostnader og -forpliktelser knyttet  til ny AFP-ordning:    
             NRK                        Konsern
            2012       2011           2012                     2011
Årets resultatførte tilleggsavsetning ny AFP-ordning    78 265               366 000        78 265     366 000
AFP fellesordningen       24 906                 20 156        25 040       20 306
Arbeidsgiveravgift        15 072                 49 798        15 072       49 809
Pensjonskostnad ny AFP     118 243               435 954      118 407     435 954
    
             NRK                        Konsern
            2012                     2011                       2012                       2011
Forpliktelse balanseført ny AFP-ordning 01.01              -413 946                          0                 -413 946                            0
Årets balanseføring forpliktelse ny AFP-ordning   -78 265                -366 000                   -78 265                 -366 000
Arbeidsgiveravgift       -11 035                -47 946                   -11 035                  -47 946
Sum balanseført forpliktelse ny AFP-ordning              -503 247              -413 946                 -503 247                -413 946
    
Sum total pensjonskostnad                 336 058               190 984                  338 416     192 225
    

Økonomiske forutsetninger         2012         2011
Diskonteringsrente       4,20 %    3,80 %
Forventet avkastning på fondsmidler     4,00 %    4,10 %
Forventet lønnsøkning/pensjonsøkning     3,50 %   3,50 %
Forventet G-regulering       3,25 %   3,25 %
Forventet pensjonsøkning       2,50 %    2,50 %
Arbeidsgiveravgift                   13,10 %               13,10 %

NOTE 5
VARIGE DRIFTSMIDLER

MORSELSKAP
(beløp i hele 1 000 kroner)   
     Tomter  Bygninger      Driftsløsøre og          Sum
               transportmidl. 
Anskaffelseskost 01.01.    70 515    1 722 407               4 861 533  6 654 455 
Tilgang 2012                                         4 559                       18 918                     243 978     270 456 
Avgang 2012              0                  0                0   0
Akkumulerte av-/nedskrivninger 01.01.           0    1 051 324                4 159 405  5 210 730 
Årets ordinære avskrivninger               0         35 788                  215 132     250 920 
Årets nedskrivninger             0      0                     20 449       20 449 
Bokført verdi 31.12.    75 074        654 213                   713 525  1 442 812 
      
Økonomisk levetid          5 - 40 år             4 – 10 år  
Avskrivningsplan             Lineær  Lineær  
    

ANDRE RETTIGHETER ERVERVET I DATTERSELSKAP
(beløp i hele 1 000 kroner) 
        Internettsider    
Anskaffelseskost 01.01.         585  
Tilgang 2012                                                              0    
Avgang 2012                            0
Akkumulerte av-/nedskrivninger 01.01.       406  
Årets ordinære avskrivninger           179  
Årets nedskrivninger                           0 
Bokført verdi 31.12.              0  

KONSERN
(beløp i hele 1 000 kroner) 
                   Driftsløsøre  
     Tomter  Bygninger  og transportmidl.          Sum 
Anskaffelseskost 01.01.    70 515   1 722 407               4 865 454             6 658 376
Tilgang 2012                                           4 559                      18 918                    246 978                270 456
Avgang 2012              0    0                0               0
Akkumulerte av-/nedskrivninger 01.01.       1 051 324                4 162 790               5 214 114               0
Årets ordinære avskrivninger            0               35 788    215 283                  251 071
Årets nedskrivninger             0                  0      20 813                    20 813
Bokført verdi 31.12.     75 074       654 213    702 128              1 442 832
      
Økonomisk levetid                      5 - 40 år   4 – 10 år  
Avskrivningsplan             Lineær      Lineær  
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NOTE 6
DATTERSELSKAP, TILKNYTTEDE SELSKAPER OG
FELLESKONTROLLERT VIRKSOMHET

ÅRLIG LEIE AV IKKE BALANSEFØRTE DRIFTSMIDLER    
(beløp i hele 1 000 kroner):     
     Avtaleperiode           Årlig leie               Gjenstående leieperiode 
Transportmidler                  1-4 år               14 112                                             0 - 3 år 
Inventar og programteknisk utstyr                1-6 år                 3 844                                1- 2 år 
Bygninger                   25 år                 1 471                                  10 år 
Sum                    19 427   
     

Oversikt over NRKs datterselskap, konsernets tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet 
inklusive øvrige eiere i de tilknyttede selskapene og den felleskontrollerte virksomheten.

Datterselskap  Forretningskontor  Eierandel   Stemmeandel
NRK Aktivum AS                           Oslo        100 %   100 %
   
Eiere tilknyttede selskaper   
Norges Televisjon AS                         Oslo  
— NRK AS           33,33%              33,33%
— TV 2 Gruppen AS          33,33%              33,33%
— Telenor Media & Content Services AS        33,33%              33,33%

RiksTV AS                          Oslo  
— NRK Aktivum AS          33,33%              33,33%
— TV 2 Gruppen AS          33,33%              33,33%
— Telenor Media & Content Services AS        33,33%              33,33%

Norges mobil-tv AS                         Oslo  
— NRK AS           33,33%              33,33%
— TV 2 Gruppen AS          33,33%              33,33%
— Modern Times Group MTG AS         33,33%              33,33%
   
Eiere felleskontrollert virksomhet   
Digitalradio Norge AS                         Oslo  
— NRK AS               50 %     50 %
— P4 Radio Hele Norge AS             50 %     50 %

TILKNYTTEDE SELSKAPER
                     Balanseverdi             Balanseverdi
    Egen-                Resultat                    NRK               NRK                 Konsern                 Utbytte                 Resultat-               Konsern
   kapital                                            31.12.11         31.12.12                 31.12.11                                                    andel                31.12.12
Norges   22 903                  7 240                  16 961            16 961                    13 931                  4 041                   2 413                 12 302
televisjon AS

RiksTV AS             -620 493                  108 577                         0                     0                        0                            0     0                   0

Norges                      -4 650                       -480                           0                     0                             0                          0                           0                           0
Mobil-TV AS

Digitalradio   -8 528                    -6 073                   0                     0                             0                          0                          0                           0
Norge AS 

Felleskontrollert virksomhet

Resultat fra tilknyttet selskap i 2012 er relatert til utbytte på 4 millioner kroner og resultatandel på
2,4 millioner kroner fra Norges Televisjon AS samt tilbakeføring av nedskrivning på 3,7 millioner kroner 
knyttet til tilbakebetaling av lån fra RiksTV AS.

NRK Aktivum har ytet et lån på 145,9 millioner kroner til RiksTV AS. Dette eksponerer konsernets ansvars-
forhold, og lånebeløpet er satt av som langsiktig forpliktelse.

Det foreligger ikke merverdier på investeringene i de tilknyttede selskapene.

   
                                         Balanseverdi
Datterselskap                   Egenkapital             Resultat                 NRK        Konsern
NRK Aktivum AS              -98 727                  8 789              49 000       0

(beløp i hele 1 000 kroner) 



SIDE 46 Noter til regnskapet for 2012

NOTE 7
AKSJER OG ANDELER

Morselskapets investeringer i aksjer og andeler
(beløp i hele 1 000 kroner) 
Firma  Forretningskontor  Eierandel  Balanseverdi
NTB AS  Oslo             11 %               3 357
Andre                                   < 10 %         249
Sum                      3 606

NRK Aktivum har i 2012 solgt sine aksjer i selskapet Innholdsutvikling AS. Transaksjonen er til 
behandling hos Konkurransetilsynet som i brev datert 06.02.13 har varslet inngrep mot salget. På 
bakgrunn av sakens utvikling vurderes det med overveiende sannsynlighet at salget ikke vil bli 
gjennomført. Balanseverdien for aksjene er derfor nedskrevet med 3,2 millioner kroner
til 0 kroner per 31.12.12.

NOTE 8
BANKINNSKUDD

Av den likvide beholdning på 259,2 millioner kroner er 109,4 millioner kroner knyttet til skattetrekk.
Av konsernets likvide beholdning på 294,0 millioner kroner, er 110,3 millioner kroner knyttet til
skattetrekk. Per 31.12.12 har NRK ubenyttet trekkramme for kassekreditt på 700 millioner kroner.

NOTE 9
TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER 

 
MORSELSKAPETS TRANSAKSJONER MED DATTERSELSKAP OG TILKNYTTEDE SELSKAPER
(beløp i hele 1 000 kroner) 
              2012      2011
Royalty, salg av tjenester og renter 
NRK Aktivum AS        110 685  92 952
Norges Mobil-TV AS                    984       943
  
Kjøp av varer og tjenester:  
NRK Aktivum AS            2 155    1 502
Norges Mobil-TV AS                 960       960
  

MORSELSKAPETS MELLOMVÆRENDE MED DATTERSELSKAP,
TILKNYTTEDE SELSKAPER OG FELLESKONTROLLERT VIRKSOMHET
(beløp i hele 1 000 kroner)
                     31.12.12             31.12.11
NRK Aktivum AS  
 Langsiktige fordringer                    120 011              124 741
 Kundefordringer           25 843                24 239
 Andre fordringer           11 579     7 479
 Leverandørgjeld               1 740       106
 Annen kortsiktig gjeld                        22         64
Norges Mobil-TV AS  
 Kundefordringer                    974       475
 Andre fordringer                           0         42
Digitalradio Norge AS  
 Andre fordringer                4 965    1 600

KONSERNETS TRANSAKSJONER MED TILKNYTTEDE SELSKAPER:
(alle beløp i hele 1 000 kroner)
              2012      2011
Royalty, salg av tjenester og renter
Norges Mobil-TV AS                 984       943
  
Kjøp av varer og tjenester 
Norges Mobil-TV AS                 960      960
  
KONSERNETS MELLOMVÆRENDE MED TILKNYTTEDE SELSKAPER
OG FELLESKONTROLLERT VIRKSOMHET
(beløp i hele 1 000 kroner) 
                                  31.12.12             31.12.11
RiksTV AS  
 Lån til tilknyttet selskap      145 912              149 587
Norges Mobil-TV AS  
 Kundefordringer                     974                    475
 Andre fordringer                           0         42
Digitalradio Norge AS  
 Andre fordringer           4 965    1 600

NRK er heleid av Kulturdepartementet og anses som nærstående til offentlige etater og offentlig 
kontrollerte virksomheter.
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NOTE 10
EGENKAPITAL

               Annen                Sum
    Aksjekapital egenkapital   Egenkapital
Egenkapital 31.12.11       1 000 000        342 699       1 342 699
Årsresultat               41 525                    41 525
Egenkapital 31.12.12 NRK AS      1 000 000        384 224       1 384 224
   
Konsernets egenkapital:   
Egenkapital 31.12.11       1 000 000        183 154       1 183 154
Årsresultat               48 684            48 684
Egenkapital 31.12.12       1 000 000        231 913       1 231 838

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 12
SKATT

NRK er ikke skattepliktig for sin ordinære virksomhet. Leieinntekter på fast eiendom utenfor ordinær virksomhet beskattes.

(beløp i hele 1 000 kroner)  
Årets skattekostnad fordeler seg på:       NRK     Konsern
Midlertidige forskjeller som inngår
i skattegrunnlaget    31.12.2012 31.12.2011  31.12.2012 31.12.2011
Driftsmidler                     0   0            -686           -435
Varebeholdning                     0   0              -58           -778
Utestående fordringer                    0   0            -331          1 014
Gevinst- og tapskonto                    0   0              811         -1 718
Andre avsetninger for forpliktelser                   0   0                 0   0
Netto pensjonsforpliktelse som er ført i balansen                 0   0          -2 481        -1 918
Netto midlertidige forskjeller                   0   0          -2 745        -1 918
Underskudd og godtgjørelse til fremføring                  0   0                  0   0
Grunnlag for utsatt skatt/skattefordel i balansen                 0   0          -2 745        -1 918
28 % utsatt skatt/(-fordel)                    0   0             -769           -537
Ikke oppført utsatt skattefordel                   0   0    0   0
Utsatt skatt/skattefordel i regnskapet                    0   0             -769           -537

(beløp i hele 1 000 kroner) 

Grunnlag for skattekostnad, endring       NRK     Konsern
i utsatt skatt og betalbar skatt    31.12.2012  31.12.2011 31.12.2012  31.12.2011
Resultat før skattekostnad            42 103         44 600        52 773        40 941
Endring i forskjeller som ikke skal inngå
i grunnlag for utsatt skatt/skattefordel                  0    0   0   0
Permanente forskjeller          -40 036       -42 381       -38 168       -32 858
Grunnlag for årets skattekostnad            2 067          2 219        14 606          8 083
Endring i forskjeller som inngår i grunnlag 
for utsatt skatt/skattefordel                    0    0             827            -734
Grunnlag for betalbar skatt i
resultatregnskapet             2 067          2 219        15 432          7 349
    
Fordeling av skattekostnaden    
Betalbar skatt (28% av grunnlag for
betalbar skatt i resultatregnskapet)               579              621          4 321          2 058
For mye, for lite avsatt i fjor                   0    0   0                 0
Sum betalbar skatt                579              621          4 321          2 058
Endring i utsatt skatt/skattefordel                   0    0            -232             205
Skatt til gode 2010                    0    0   0              -76
Skattekostnad (28% av grunnlag for årets
skattekostnad)                  579              621          4 090          2 188
    
Betalbar skatt i balansen    
Betalbar skatt i skattekostnaden               579              621          4 321          2 058
Skattevirkning av konsernbidrag/
stiftelses-/emisjonskostnader                    0    0   0                 0
Betalbar skatt                  579              621          4 321          2 058
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NOTE 13
VALUTATERMINKONTRAKTER

NOTE 14
SPESIFISERING AV ANNEN DRIFTSINNTEKT

Valutaterminkontrakter er inngått for å begrense valutarisiko ved fremtidige betalingsforpliktelser 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):

(beløp i hele 1 000 kroner)
  
           MOR/KONSERN 2012
  Valutabeløp Norske kroner     Markedsverdi i     Differanse mellom kontraktsverdi
           norske kroner                                  og markedsverdi
USD                869                 5 441       4 909             -531
GBP             5 819               55 618                    53 636          -1 982
CHF             1 825               11 146                    11 327             -181
EUR           22 066             181 329                 166 265        -15 064

            MOR/KONSERN 2011
 Valutabeløp Norske kroner     Markedsverdi i     Differanse mellom kontraktsverdi
          norske kroner                                  og markedsverdi
USD             2 225               13 735                   13 439             -296
GBP                561                 5 221                      5 231                 11
CHF             3 360               19 820                    21 971            2 151
EUR           31 776             259 484                 253 847          -5 637
DKK             1 250                 1 354                     1 319               -35

            2012       2011
NRK Aktivum, royalties og salg av produksjonsressurser 107 292    87 155
Offentlige tilskudd        16 217    35 657
Salg av arkivmateriale og programmer     15 218    22 896
Inntekter fra husleie og parkering        5 537     3 884
Kursinntekter Nynorsk Mediesenter           630         369
Inntekter i kantine og kiosk       20 840                  18 917
Øvrige inntekter (avgang anleggsmidler, KORK m.m.)      6 962                  20 825
Sum andre driftsinntekter    172 695  189 703

          NRK

NRK har i 2012 blant annet mottatt offentlige tilskudd for dramaproduksjonene Erobreren, Hjem og Dauinger.

(beløp i hele 1 000 kroner)

NOTE 15
OBLIGASJONSLÅN OG SERTIFIKATLÅN

NOTE 16
PANTSTILLELSER OG SIKKERHETSSTILLELSER

NOTE 17
ANDRE FORPLIKTELSER

Låntaker                 Type lån Valuta       Verdi i balansen        Kurs   Markedsverdi
                         31.12.12               31.12.12            31.12.12
NRK AS         Obligasjonslån    NOK                              300 000    100,250             300 750

Obligasjonslånet skal tilbakebetales 3. desember 2013.

NRK AS og konsern har ingen vesentlige pantstillelser eller sikkerhetsstillelser.

Pr 31.12.12 har NRK inngått kontraktsmessige forpliktelser som ikke er bokført for 534,5 millioner kroner.

(beløp i hele 1 000 kroner)
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