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Årsresultat

NRKs inntekter går i sin helhet til å produsere og formidle 
innhold til Norges befolkning. Årsresultatene over tid må 
balansere. De siste 11 årene går NRK i balanse alle årene 
se! under e!. I 2014 fikk NRK et overskudd på 3 millioner 
kroner.
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Strukturfordeling

Grafen viser NRKs samlede kostnader fordelt på ulike 
virksomhetsområder. Fra 2013 til 2014 ble det reelt  brukt 
mindre på konsern og på teknologi og produksjonsteknikk, 
mens sendetekniske kostnader er økt nå når DAB er fullt 
utbygd. Ellers følger endringene normal kostnadsutvikling.

NRKs kostnader fordelt på de tre mediene

NRK skal nå folket der de er. Vridningen av ressurser fra 
de tradisjonelle mediene og over på ne! fortse!er derfor i 
2014. Grafen viser ressursbruken på de ulike mediene for 
2013 og 2014. NRK økte sin innsats på ne! med 33 prosent 

fra 2013 til 2014. 14 prosent av de samlede ressursene går 
nå til ne!, mot 11 prosent i 2013. TV-delen av ressursene har 
gå! tilsvarende ned, fra 59 prosent til 56 prosent i perioden. 
NRK bruker 30 prosent av sine ressurser på radio. 
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Sjangerfordeling TV

Grafen viser den prosentvise fordelingen av henholdsvis 
timer sendt, ressursbruken og seingen hos publikum 
per sjanger på TV i 2014. Totalt brukte NRK 2,88 
milliarder kroner på TV. Det er 56 prosent av de samlede 
dri"skostnadene. Samlet sendetid på de fire kanalene var 
ca. 24.000 timer. I sni! brukte hver nordmann 65 minu!er 
daglig på NRKs TV-kanaler i 2014. 

Det er stor variasjon mellom sjangrene. Det ble 
for eksempel brukt mest ressurser på nyheter og 
underholdning, men disse tiltrakk seg også størst 
publikum. Innkjøpte programmer innen de fleste sjangre 
står for til sammen ca. halvparten av all sendetid på TV. 
I grafen er drama-sjangeren spli!et som et eksempel 
på forholdet mellom kostnader, sendetimer og seing 
for egenproduksjon versus innkjøp. I 2014 sendte NRK 
dramaserier som «Mammon», «Øyenvitne», «Kampen for 
tilværelsen» og «Side om Side».

NRKs kostnader fordelt på sjangrene

NRK har en unik innholdsbredde. Ressursfordelingen på 
sjangre vil variere fra år til år avhengig av hendelser og 
satsinger. De!e gjelder særlig sport og drama. Grafen viser 
NRKs samlede dri"skostnader i millioner kroner fordelt 
på sjangrene i 2013 og 2014, alle mediene se! under e!.  

Økningen som vises for nyheter, aktualitet og distrikt  
henger sammen med den økte ressursbruken på ne! i  
perioden. De!e gjelder både for redaksjonene basert i 
Oslo, regionene og ved distriktskontorene.
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grunn til å følge med på de yngre målgruppene. I 
aldersgruppen 15–29 år svarer 57 prosent at de får valuta for 
lisensen. I denne gruppen har også andelen som ikke har 
TV og ikke betaler lisens økt fra to prosent til 11 prosent på 
tre år.

Viktige hendelser i 2014
I løpet perioden august-oktober nådde radiobransjen 
målet om at 50 prosent av radioly!erne skal ly!e digitalt. 
53 prosent av husstandene har DAB radio og pla!formen 
er klart nest største mo!aksform e!er FM. Digital 
distribusjon åpner for mer målre!ede tilbud til publikum, 
og sikrer samtidig at alle i Norge får tilgang til det samme 
brede radiotilbudet fra NRK, uanse! hvor i landet de bor. 
Utfordringen i prosessen videre handler nå først og fremst 
om gode løsninger for bil, der FM fortsa! dominerer.

I 2014 var det 200 år siden Norge fikk sin egen grunnlov. 
NRK markerte jubileet med flere utradisjonelle konsepter 
innenfor tanken om folkeopplysning. Professor Frank 
Aarebrots gjennomgang av 200 års Norgeshistorie på 
200 minu!er var en av dem. En annen var musikkvideoen 
«Til Dovre faller» fra NRK Super, som hadde som mål å få 
barn til å lære Norges historie på en fengende og under-
holdende måte.

NRK Super skal være et tilbud for alle barn i Norge, et 
 univers der barn vokser og er viktige. Et av de beste 
eksemp lene på de!e fant sted i hundrevis av norske 
skolegårder i oktober 2014, da 180 000 skolebarn markerte 
vennskap og omtanke med den årlige BlimE-dansen. 

Sport er fortsa! en kilde til viktige samlende opplevelser 
for det norske publikum. NRK og TV2 delte re!ighetene til 
fotball-VM i Brasil i juni, og NRK kunne sende fotball-VM for 
første gang siden 2006. Gjennom denne typen samarbeid 
kan NRK være med på å sikre et godt tilbud til publikum i 
Norge.

For en stor del av befolkningen handler tilgjengelighet 
like mye om utforming som om distribusjon. I november 
2014 fikk NRK sin første tilgjengelighetssjef med ansvar 
for at mennesker med nedsa! funksjonsevne også sikres 
gode brukeropplevelser på alle NRKs pla!former gjennom 
teksting og tolking.

NRK har et ekstra ansvar for å bidra til økt kunnskap og 
innsikt om den globale verden. Fra 2015 er NRK på plass 
med to nye korrespondentkontor, i Berlin og Istanbul.

Inntekts- og kostnadsutvikling 
NRK AS (morselskapet) fikk et overskudd på 3 millioner 
kroner i 2014, mot et overskudd på 14 millioner kroner i 
2013. For konsernet ble overskuddet 8 millioner kroner 
i 2014, en reduksjon på 20 millioner kroner fra 2013. 

Samlede dri"sinntekter i NRK AS var 5 456 millioner kroner 

i 2014 mot 5 325 millioner kroner i 2013, en økning på 
2,5 prosent. Sum dri"skostnader utgjorde 5 484 millioner 
kroner i 2014 mot 5 337 millioner kroner i 2013, en økning på 
2,7 prosent. Sum finansposter var positivt med 31 millioner 
kroner i 2014, en forbedring på 5 millioner kroner fra 2013.

 Lønnskostnader økte med 19 millioner kroner fra 2013 
til 2014 til 2 987 millioner kroner. De!e er en økning på 
0,6 prosent. Den lave økningen skyldes at bemanningen 
i gjennomsni! var drøyt 90 årsverk lavere i 2014 enn i 
2013. Honorar og fremmedytelser økte med 46 millioner 
kroner fra 2013 til 2014 på grunn av økt kjøp av tjenester. 
Sendetekniske kostnader økte med 54 millioner kroner 
fra 2013 til 2014. De!e skyldes økte dobbeltdistribusjons-
kostnader som en følge av utbyggingen av DAB-ne!et. 

Kringkastingsavgi"en økte fra 2 681 kroner i 2013 til 
2 729 kroner i 2014 inklusiv å!e prosent merverdiavgi", 
en økning på 1,8 prosent. Antall lisenser viser en økning 
på 19 000 fra desember 2013 til desember 2014, og 
antallet lisenser var 2 002 000 ved utgangen av 2014. 
Antallet lisenser har aldri vært høyere. Samlet økte 
inntekter fra kringkastingsavgi"en inklusiv tilleggsavgi"er 
og inkasso gebyrer med 87 millioner kroner fra 2013 til 
2014. De!e er en økning på 1,7 prosent. Utestående krav 
på kringkastingsavgi"en var 697 millioner kroner ved 
utgangen av 2014, hvilket er 22 millioner kroner lavere 
enn ved utgangen av 2013. Avsetning for framtidig tap på 
utestående krav på kringkastingsavgi"en er redusert fra 
363 millioner kroner i 2013 til 354 millioner kroner i 2014 ut i 
fra en samlet vurdering av kvaliteten på de utestående krav. 
NRK anslår at det er rundt seks prosent av de husstandene 
som skulle betalt kringkastingsavgi" som ikke betaler.

Stortinget har vedta! at kringkastingsavgi"en for 2015 skal 
være 2 756,16 kroner inklusiv å!e prosent merverdiavgi". 
De!e er en økning på 27 kroner eller 1,0 prosent fra 2014 
da kringkastingsavgi"en var på 2 729,16 kroner. Eksklusiv 
merverdiavgi" øker kringkastingsavgi"en for NRK med 
25 kroner, fra 2 527 kroner til 2 552 kroner.

Annen dri"sinntekt utgjorde 185 millioner kroner i 2014, 
mot 141 millioner kroner i 2013. Inntektene er i hovedsak 
kny!et til royalties, sponsing, utleie av produksjons-
kapasitet gjennom NRK Aktivum og tilskudd fra fonds/
samproduksjoner. 

Kommersielle rammebetingelser, reklame  
og sponsormidler
NRKs allmenne programtilbud skal være reklamefri! og 
finansieres gjennom kringkastingsavgi"en som fastse!es 
hvert år av Stortinget. NRK kan i tilknytning til særskilte 
programkategorier ha sponsorinntekter på TV, radio 
og ne!. NRK følger de regler for sponsorfinansiering 
og visning av sponsorplakater som er trukket opp 
i kringkastingsloven, forskri"er og NRKs interne 
retningslinjer. NRKs sponsorinntekter er kny!et til større 

Styrets beretning
NRKs oppdrag
NRKs samfunnsoppdrag er fastsa! i selskapets vedtekter. 
Oppdraget hviler på tre grunnpilarer: NRK skal understø!e 
og styrke demokratiet, NRK skal styrke norsk språk, identi-
tet og kultur og NRK skal være allment tilgjengelig. Det 
siste er en forutsetning for å lykkes med de to første. 

NRK skal reflektere det geografiske mangfoldet i Norge og 
ha et godt lokalt tilbud og lokal tilstedeværelse. Derfor har 
NRK 12 distriktskontorer, i tillegg til hovedkontoret i Oslo, 
som produserer nyheter fra hele landet på alle pla!former. 
Med underliggende lokalkontorer er NRK representert 
på over 50 steder i Norge. I tillegg til lokale sendinger, er 
distriktskontorene viktige innholdsleverandører til NRKs 
rikssendinger i TV og radio. 

Medieutviklingen og NRKs status i 2014
NRK har høy oppslutning og legitimitet i befolkningen, men 
merker tøffere konkurranse. Flere medieaktører og et utvidet 
medietilbud gjør kampen om folks tid og oppmerksomhet 
sterkere enn før. 87 prosent av befolkningen brukte e! eller 
flere av NRKs tilbud daglig i 2014. Radio og TV er fortsa! 
bærebjelkene i oppslutningen, men tilbudet på ne! og 
mobil er nå like viktig, spesielt blant de under 50 år. Nye 
teknologiske muligheter og endrede medievaner utfordrer 
NRKs tradisjonelle måte å tenke publisering på. Det er 
nødvendig med bredere publisering i tradisjonelle kanaler, 
og det er viktig å utny!e mulighetene på Interne! og deling i 
sosiale medier. 

Rundt 1,1 millioner bruker NRK på ne! og mobil hver 
dag. Ne!bruken via mobilen vokser fortsa! betydelig i 
befolkningen. Yr på mobilen utgjør fremdeles den aller 
største delen av trafikken til NRK mobil, men NRK vokser 
mer på innholdet ellers, for eksempel forsiden. Nesten 800 
000 bruker NRKs tilbud på ne! utenom Yr på en eller annen 
skjerm hver dag.

NRK tapte andeler i TV-markedet i 2014. NRKs fire TV- 
kanaler fikk en samlet markedsandel på 37,6 prosent 
og det er en nedgang på 3,3 prosentpoeng fra året før. 
Årsaken til nedgangen er sammensa!. Sterke konkurrenter 
med en tydelig underholdningsprofil kan forklare 
noe av tilbakegangen. NRK1 har fortsa! den høyeste 
markedsandelen i hele befolkningen, men i målgruppen 
12–49 år er TV 2, Discovery og NRK jevnstore. 

En rapport fra Medietilsynet fra oktober 2014 viser at det 
har vært en markant vekst i norsk medieøkonomi de siste 
årene. Rapporten viser at den kommersielle delen av 
medieøkonomien har en langt sterkere inntektsvekst enn 
NRKs utvikling. 

Lineær TV-seing utgjør fortsa! det aller meste av det folk 
ser på TV, og i 2014 økte den gjennomsni!lige TV-seingen 
for første gang på flere år. I tillegg har strømming bli! en 
etablert vane. På få år har 37 prosent av norske husstander 
skaffet seg et abonnement på minst én strømmetjeneste, 
og 18 prosent av befolkningen ser film og TV-innhold via 
ne!et hver dag. Netflix er størst med 11 prosent daglig 
dekning, mens «NRK TV» er nest størst med ca. 7 prosent 
daglig bruk. Mange av NRKs programmer som har høye 
seertall på lineær TV, oppnår også høye seertall i vår 
ne!-TV. Det gjelder særlig drama, humor, underholdning 
og barneprogrammer. Globale aktører som Netflix og 
HBO konkurrerer med tradisjonelle TV-kanaler om 
seingen når det gjelder TV-serier, drama og film. På disse 
sjangerområdene satser de internasjonale aktørene også 
med egenprodusert innhold av høy kvalitet, og det øker 
publikums forventninger til kvalitet for norsk drama. 

De største innovatørene når det gjelder nye TV-vaner er 
barna. Kampen om barnas skjermtid er i realiteten den 
mest internasjonale kampen av alle. Vi estimerer at rundt 
20 prosent av barnas totale konsum av NRKs TV-tilbud 
skjer via ne!et. De!e er vesentlig mer enn blant de 
voksne. NRK Super er et av de mest foretrukne stedene 
for strømming av TV-innhold for barn, nest e!er YouTube. 
NRK Super på TV har 35 prosent markedsandel i kanalens 
sendetid, en reduksjon på fem prosentpoeng fra 2013. 
Fortsa! ligger vi godt over måltallet for kanalen på 30 
prosent, men NRK Super utfordres av internasjonale 
barnekanaler. 

Norge er et av de få landene i Europa der bruken av radio 
øker. NRKs radiokanaler hadde i 2014 en markedsandel 
på 66 prosent. De!e er li! opp fra året før. NRK P1 er den 
største kanalen med 46 prosent andel i 2014, ned fra 
52 prosent i 2013. NRK P3 er NRKs sterkeste og tydeligste 
tilbud og merkevare re!et mot yngre målgrupper, både målt 
i bruk og omdømme. Kanaler som NRK P1+ og NRK mP3 er 
i hver sin ende av aldersskalaen når det gjelder målgruppe, 
og hver av dem har i underkant av 200 000 ly!ere daglig. 
Disse NRK-kanalene og nye kommersielle kanaler bidrar til 
å lø"e bruken av radiomediet i Norge. 

NRK har høy tillit og troverdighet i befolkningen. Vår 
årlige omdømmemåling viser at 8 av 10 mener NRK 
oppfyller målet om å være upartisk og upåvirket, og 9 
av 10 synes NRK i det store og hele oppfyller oppdraget 
som allmennkringkaster. Tilliten til NRK i befolkningen 
har vært stabil over tid, og er blant de høyeste for en 
allmennkringkaster i Europa. For andre år på rad svarer 
også over 70 prosent av befolkningen at de synes de får 
god eller meget god valuta for lisensen. Det er samtidig 
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gjennomgå! slik opplæring siden starten i 2004. Av disse 
arbeider 67 prosent nå i mediene, de fleste i NRK.

Mangfoldsutvalget er et internt rådgivende organ for 
NRKs ledelse på området mangfold og likestilling. 
Utvalgets oppgave er å ta initiativ til tiltak og bidra til 
kompetanseheving.

Ved utgangen av 2014 var det 45 prosent kvinner og 
55 prosent menn i NRK. De!e er uendret gjennom siste 
tre år. Det er stor forskjell på kjønnsfordelingen i ulike 
yrkesgrupper i NRK, fra rundt 9 prosent kvinner innenfor IT 
og teknologi til over 60 prosent kvinner blant yrkesgruppene 
på arkiv- og bibliotekområdet. Blant journalister er 
fordelingen 44 prosent kvinner og 56 prosent menn. De!e 
representerer en liten økning i andel kvinner fra 2013. 

Andelen kvinner i lederstillinger har vist en jevn økning de 
siste fem årene og var i 2014 på 48 prosent, mot 45 prosent 
i 2013.

NRK utarbeider hvert år statistikk kny!et til kjønnsfordeling 
og etnisk mangfold. I den årlige medarbeiderundersøkelsen 
har de!e vært fulgt opp med spørsmål om medarbeidernes 
opplevelse av like muligheter og eventuell diskriminering.

Arbeidsmiljøet
Sykefraværet i NRK viser små endringer fra 2013. Samlet 
sykefravær var på 5,1 prosent. Det egenmeldte fraværet var 
1,0 prosent, mens det legemeldte har økt fra 4,0 til 4,1 prosent.

«Friskhetsnivået» i NRK synliggjøres av antall ansa!e uten 
sykefraværsdager. I 2014 var denne andelen på 30 prosent, 
en økning på 7 prosent fra 2013. 44 prosent av NRKs 
medarbeidere hadde under tre fraværsdager i 2014, en 
nedgang fra 46 prosent i 2013.

I NRKs samarbeidsavtale om inkluderende arbeidsliv 
(IA) er det sa! som mål at sykefraværet ikke skal øke. Det 
jobbes aktivt med å følge opp de!e. Videre ble det i 2014, i 
tråd med IA-avtalen, arbeidet med tiltak for medarbeidere 
med redusert funksjonsevne.

HMS-målet for 2014 om sikker bruk av kjøretøy i 
NRK er forlenget ut 2015. Samtidig skal verktøyet 
Arbeidsmiljøvurdering ha høyt fokus i de 
omorganiseringene som gjennomføres i 2015. Videre 
skal en gjennomgang av sikkerhetsopplæring og 
sikkerhetsrutiner kny!et til reportasje- og risikooppdrag 
slu!føres, inkludert et ny! dagskurs i sikkerhet på 
reportasjeoppdrag for journalister i Distriktdivisjonen. 

I 2014 ble det samlet meldt om 52 avvik/ulykker. I 12 av 
disse ble det registrert sykefravær. Det var ingen alvorlige 
arbeidsulykker som involverte varsling av Arbeidstilsynet. 
Det ble i tillegg registrert to meldte ulykker med eksterne 
leverandørers ansa!e på NRKs område. 

NRK legger vekt på ha gode samarbeidsforhold med 
de ansa!e på arbeidsmiljøfeltet, som pla!form for 
videreutvikling av et godt arbeidsmiljø. Det gjennomføres 
syste matiske arbeidsmiljøvurderinger ved omstillinger.

Det ytre miljøet
NRKs bygg på Marienlyst, i Bergen og i Trondheim er 
tilkny!et fjernvarme, og olje er kun i bruk til nødstrøm-
aggregater og som reserve i tilfelle svikt i fjernvarme-
leveransen. For de øvrige deler av NRK er strøm i hovedsak 
eneste oppvarmingskilde. I NRK Rogaland ble siste 
kjølemaskin med klimaskadelig gass ski"et til ny med mer 
miljøvennlig gass høsten 2014. 

Spesialavfall oppbevares i forskri"smessige containere. 
Brukere av spesialavfall har egne rutiner for de!e. NRK har 
blant annet returordninger for utrangert teknisk utstyr, som 
avhendes forskri"smessig.

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 re!slige rammebetingelser
De politiske og re!slige rammebetingelser var i hovedtrekk 
uendret i 2014. NRKs vedtekter ble oppdatert i juni 2014 
ved at NRK-plakaten, som gir et samlet u!rykk for NRKs 
samfunnsoppdrag, i sin helhet er innarbeidet i NRKs 
vedtekter kapi!el II.

Det vil bli lagt fram en stortingsmelding om NRK i løpet 
av 2015. Stortingsmeldingen vil blant annet ta for seg 
NRKs mandat, finansiering, bruk av eksterne produsen-
ter samt grenseflatene mot kommersielle aktører. 
I februar 2015 beslu!et regjeringen å utvide mandatet for 
stortings meldingen slik at den også omfa!er kommersiell 
allmennkring kasting.

Framtidig utvikling
Medieutviklingen viser stadig hurtigere endringstakt. 
Utviklingen av mobile pla!former vil fortse!e og brukerne 
vil forvente at stadig mer av NRKs innholdstilbud er 
enkelt og nært tilgjengelig. NRK skal tilby innhold som 
konkurrerer med det beste fra hele verden og ambisjonen 
er å være en relevant og viktig innholdsleverandør for 
publikum i hele Norge. Kombinasjonen av unikt norsk 
innhold og riktig publisering er NRKs viktigste middel for 
å oppnå de!e. Et fortsa! bredt mandat og tilstrekkelig 
finansiering er de nødvendige forutsetningene for at 
NRK skal være en allmennkringkaster som ivaretar 
samfunnsoppdraget i framtida.

Det er viktig at NRK blir en mer fleksibel og omstillings-
dyktig organisasjon med lavere faste forpliktelser. Arbeidet 
med de!e startet høsten 2013 med stillingsstopp og et 
organisasjonsutviklingsprosjekt som skal sikre at NRK 

arrangementer av idre!slig og kulturell betydning.

NRKs kommersielle virksomhet drives gjennom det heleide 
da!erselskapet NRK Aktivum AS. NRK Aktivum hadde en 
omsetning i 2014 på 168 millioner kroner, en økning på 
45 millioner kroner fra 2013. Dri"sresultatet var positivt med 
8 millioner kroner, mens regnskapsmessig overskudd før 
ska! endte på 21 millioner kroner. NRKs samlede vederlag 
fra NRK Aktivum var i 2014 på 114 millioner kroner.

Det er etablert et eget betal-TV-tilbud i bakkene!et, 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. E!er en krevende oppstartsperiode med 
underskudd kny!et til kostnadene ved å opparbeide en 
god kundemasse, viser RiksTVs regnskap overskudd for 
alle år siden 2012.

Likviditet og kontantstrøm
For å sikre en god og stabil dri" må NRK sikre godt 
samsvar mellom likvider som tilflyter konsernet og 
likvider som anvendes for å nå konsernets overordnede 
målse!inger. Det er konsernets kontantstrøm som er 
relevant måleparameter for å styre de!e forholdet siden 
resultatregnskapet ikke direkte representerer kontantflyten 
i virksomheten. Fra år til år kan balansen mellom anvendt 
likviditet og innbetalte  midler variere noe. De!e innebærer 
at konsernet til enhver tid må sørge for å holde en 
tilfredsstillende likviditets situasjon.

For regnskapsåret 2014 var NRK-konsernets ne!o 
kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 346 millioner 
kroner. De!e innebærer en styrking av konsernets finansielle 
situasjon. NRK-konsernets dri"sresultat var i samme 
periode negativt med 19,5 millioner kroner. Tilsvarende 
tall for regnskapsåret 2013 var en ne!o kontantstrøm 
fra operasjonelle aktiviteter på 476 millioner kroner og 
et dri"sresultat på minus 8,1 mil lioner kroner. Ne!o 
kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter er beny!et til 
investeringer og nedbetaling av kassekredi!.

Ne!o kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter, 
investeringsaktiviteter og finansieringsaktiviteter for 
konsernet er negativ med 49 millioner kroner for 2014. 
Konsernets årsresultat for samme periode var positivt med 
8 millioner kroner. 

NRK morselskap har ved årsski"et en ubeny!et 
trekkfasilitet på 700 millioner kroner i DNB. 
Likviditetssituasjonen vurderes som tilfredsstillende. 

Når det gjelder finansiell risiko og risikostyring, 
har mor selskapet i 2014 plassert hovedtyngden av 
likviditetsreserven i bank og særinnskudd i bank. 
Finansplasseringene har ha! en gjennomsni!lig 
avkastning i løpet av året på 2,8 prosent eksklusiv 
aksjeutby!e fra tilkny!et selskap.

Pensjon
NRK har en kollektiv (sikret) pensjonsforsikring 
for sine ansa!e. Ordningen er en ytelsesplan, som 
betyr at selskapet har det økonomiske ansvaret 
for pensjonsytelsen. Regnskapsføringen av 
pensjonskostnader skjer i samsvar med norsk 
regnskapsstandard for pensjonskostnader. E!er styrets 
oppfatning er denne ordningen ikke bærekra"ig. 
Administrasjonen har innledet forhandlinger med fag-
foreningene om overgang til ny pensjonsordning.

NRK er medlem av Fellesordningen for AFP. NRK har 
videre ført prinsippet fra de foregående tre årene med å 
avse!e for den forpliktelsen som foreligger. Begrunnelsen 
for de!e er at det beregnede estimatet for forpliktelsen 
anses å være tilstrekkelig pålitelig. NRK hadde per 31.12.13 
avsa! 666,5 millioner kroner for å møte forpliktelser 
kny!et til AFP. I løpet av 2014 er det foreta! y!erligere 
avsetning på 91,5 millioner kroner slik at selskapet ved 
utgangen av 2014 har avsa! 758 millioner kroner kny!et 
til AFP. Den regnskapsmessige behandlingen av AFP-
ordningen baseres på et prinsipp om at NRK ønsker en 
forsvarlig pensjonsavsetning på et usikkert framtidig 
pensjonsområde. 

De totale pensjonskostnadene i 2014 ble for NRK 
433 millioner kroner. Tilsvarende tall for konsern ble 
435 millioner kroner. 

Personal, likestilling og mangfold
Den aktive bemanningen ved utgangen av 2014 var 
på i alt 3 612 årsverk, fordelt på 3 437 fast ansa!e, 125 
vikarer og 50 midlertidig ansa!e. I tillegg kommer 
tilkallingsvikarer der antallet varierer fra måned til måned, 
og gjennomsni!snivået i 2014 var på 112 årsverk.

Totalsummen for aktiv bemanning var i gjennomsni! 93 
årsverk lavere i 2014 enn i 2013. Antall fast ansa!e ved 
utgangen av 2014 er 50 årsverk lavere enn på samme tid i 
2013.

Gjennomsni!salderen i NRK økte med 0,7 år fra 2013 og var 
45,6 år ved utgangen av 2014. Det er fjerde året på rad at 
gjennomsni!salderen øker.

FleRe-prosjektet er et strategisk tiltak for å styrke 
rekru!eringen av journalister med flerkulturell bakgrunn. 
Målet er å rekru!ere språk- og kulturkompetanse fra store 
innvandrergrupper som er underrepresentert i bedri"en. 
Siden oppre!elsen i 2008 har 45 flerkulturelle stipendiater 
gjennomført programmet, og i 2014 ble det ta! inn fem nye. 
Ved utgangen av 2014 var 20 av de tidligere stipendiatene i 
fast jobb i NRK og fire hadde vikariater. 

NRK Nynorsk mediesenter er et strategisk tiltak for å styrke 
rekru!ering av nynorskspråklige journalister. I 2014 var det 
ti nye praktikanter i ordningen. Det er totalt 100 som har 
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driver så rasjonelt og effektivt som mulig, og gjennom 
de!e frigjøre mer penger til innhold. Et viktig premiss 
framover er at NRK trekker organisasjonen mer sammen og 
i større grad standardiserer. NRK hadde fra mars 2014 på 
plass en ny organisasjon med ny toppledergruppe og nye 
divisjoner. Gjennom årene 2014 og 2015 under e! vil NRK 
redusere bemanningen med rundt 300 årsverk.

For å forberede NRK på utfordringene i et li! lengre 
perspektiv gjennomføres det nå et scenarioarbeid som vil 
danne grunnlaget for strategiplanen for 2016–2021. Et mål 
for langtidsstrategien er å beskrive utviklingen av NRKs 
organisasjon fram mot 2021. 

Styret har gi! administrasjonen i oppdrag å utrede 
strategiske, regulatoriske og økonomiske forhold kny!et til 
mulige alternativer for lokalisering av NRKs hovedkontor. 

Styrets sammensetning
Styret hadde fram til generalforsamlingen i juni 2014 
 William Nygaard som leder, og Anne Aasheim som nest-
leder. Aksjonærvalgte styremedlemmer var for øvrig 
Gunnar Flikke, Steinar Ness og Audhild Gregoriusdo!er 
Rotevatn. Representanter for de ansa!e var Lars Toverud, 
May-Bri! Bøhn og Per Ravnaas. 

I generalforsamlingen i juni 2014 ble Birger Magnus 
valgt som leder, og Gunvor Ulstein ble valgt som nestleder. 
Som øvrige aksjonærvalgte styremedlemmer ble 
Audhild Gregoriusdo!er Rotevatn, Geir Bergkastet og Ellen 
Inga O. Hæ!a valgt. Lars Toverud, May-Bri! Bøhn og Per 
Ravnaas er valgt som representanter for de ansa!e.

Styrets vararepresentanter er Cato Hellesjø og Silje 
Aspholm Hole.

Endring i ledelsen
E!er et omorganiseringsprosjekt gjennom høsten 2013 
og vinteren 2014 ble NRKs organisasjon endret fra 1. 
mars 2014. Toppledelsen består fra 1. mars 2014 i tillegg 
til kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen av følgende 
 divisjonsdirektører: Øyvind Lund (Medier), Per Arne 
Kalbakk (Nyheter), Vibeke Fürst Haugen (Marienlyst), 
Grethe Gynnild-Johnsen (Distrikt), Jon Espen Lohne 
(Medietjenester), Olav A. Nyhus (juridisk, re!igheter og 
personal), Nils Johan Hea!a (Sápmi) og Annika Biørnstad 
(Strategi). 

Resultatdisponering
Det framlagte årsresultatet gir e!er styrets mening en 
riktig framstilling av virksomheten i 2014. Styret foreslår 
at overskuddet på 3 millioner kroner i NRK disponeres til 
annen egenkapital. NRKs bokførte egenkapital blir e!er 
de!e 1 402 millioner kroner, hvorav 402 millioner kroner er 
annen egenkapital. 

For konsernet viser årsresultatet et overskudd på  
8 millioner kroner.

Fortsa! dri"
Forutsetningen om fortsa! dri" er lagt til grunn for  
årsregnskapet.

Resultatregnskap

Konsern Beløp i hele 1 000 kroner NRK AS

2014 2013 Note 2014 2013
5 270 862 5 183 655 Kringkastingsavgift 5 270 862 5 183 655

239 438 172 406 Annen driftsinntekt 2 185 214 141 492

5 510 300 5 356 061 Sum driftsinntekter 5 456 076 5 325 147

Beholdningsendring egenproduserte
63 462 -17 159 programmer 3 63 462 -17 159

3 008 752 2 985 664 Lønnskostnad 4,5 2 987 253 2 968 115

346 866 285 503 Honorarer og fremmedytelser 323 547 277 592

443 368 389 177 Sendetekniske kostnader 6 443 368 389 177

258 419 257 826 Avskrivning og nedskrivning 7 258 389 257 816

1 408 908 1 463 099 Annen driftskostnad 8 1 407 482 1 461 422

5 529 775 5 364 111 Sum driftskostnader 5 483 502 5 336 965

-19 475 -8 050 Driftsresultat -27 426 -11 818

7 355 14 882 Resultat fra tilknyttet selskap 9 8 946 4 597

28 749 33 739 Renteinntekt 27 082 31 922

3 954 5 907 Annen finansinntekt 3 817 5 874

434 8 053 Rentekostnad 434 8 036

8 262 7 506 Annen finanskostnad 7 935 7 476

31 362 38 969 Sum finansposter 31 477 26 882

11 888 30 919 Resultat før skattekostnad 4 051 15 064

3 658 2 442 Skattekostnad 10 976 771

8 229 28 478 Årsresultat 3 075 14 293

Overføringer og disponeringer
8 229 28 478 Overført annen egenkapital 3 075 14 293
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Balanse

Konsern Beløp i hele 1 000 kroner NRK AS

31.12.14 31.12.13 Note 31.12.14 31.12.13
Eiendeler
Anleggsmidler
Immaterielle anleggsmidler

99 180 58 578 Sportsrettigheter 98 975 58 578

1 006 885 Utsatt skattefordel 10 0 0

100 187 59 463 Sum immaterielle anleggsmidler 98 975 58 578

Varige driftsmidler
661 577 690 674 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 7 661 577 690 674

893 107 786 327 Driftsløsøre og transportmidler 7 892 954 786 317

1 554 685 1 477 001 Sum varige driftsmidler 1 554 531 1 476 991

Finansielle anleggsmidler
0 0 Investeringer i datterselskap 9 49 000 49 000

12 343 13 070 Investeringer i tilknyttede selskaper 9 29 281 16 961

3 606 3 606 Investeringer i aksjer og andeler 11 3 606 3 606

82 319 172 264 Pensjonsmidler 5 82 319 172 264

129 328 149 944 Langsiktige fordringer 14 101 441 138 068

227 597 338 884 Sum finansielle anleggsmidler 265 648 379 899

1 882 469 1 875 349 Sum anleggsmidler 1 919 154 1 915 468

Omløpsmidler
Beholdninger

5 606 12 331 Teknisk utstyr og rekvisita 5 005 11 830

504 396 466 734 Programmer 3 504 396 466 734

510 003 479 065 Sum beholdninger 509 401 478 564

Fordringer
393 961 391 949 Kundefordringer 12 379 711 385 847

92 489 91 317 Andre fordringer 96 403 93 035

486 450 483 266 Sum fordringer 476 114 478 881

Bankinnskudd/kontanter og lignende
225 161 274 256 Bankinnskudd og kontanter 13 188 749 221 857

1 221 614 1 236 587 Sum omløpsmidler 1 174 264 1 179 302

3 104 082 3 111 935 Sum eiendeler 3 093 419 3 094 769

Balanse

Konsern Beløp i hele 1 000 kroner NRK AS

31.12.14 31.12.13 Note 31.12.14 31.12.13
Egenkapital og gjeld
Egenkapital 
Innskutt egenkapital

1 000 000 1 000 000 Aksjekapital 15 1 000 000 1 000 000

Opptjent egenkapital 
268 546 260 316 Annen egenkapital 15 401 592 398 517

1 268 546 1 260 316 Sum egenkapital 1 401 592 1 398 517

Gjeld
Avsetning for forpliktelser

799 431 715 340 Pensjonsforpliktelser 5 795 679 712 330

124 940 136 394 Andre avsetninger for forpliktelser 9,14 0 0

924 371 851 734 Sum avsetning for forpliktelser 795 679 712 330

Kortsiktig gjeld
0 80 027 Gjeld til kredittinstitusjoner 0 80 027

187 208 223 185 Leverandørgjeld 14 188 520 221 871

199 306 201 800 Skyldige offentlige avgifter 197 929 200 658

3 773 2 559 Betalbar skatt 10 975 771

520 878 492 315 Annen kortsiktig gjeld 508 726 480 596

911 165 999 886 Sum kortsiktig gjeld 896 149 983 922

1 835 536 1 851 620 Sum gjeld 1 691 827 1 696 252

3 104 082 3 111 935 Sum egenkapital og gjeld 3 093 419 3 094 769
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Konstantstrømanalyse

Konsern Beløp i hele 1 000 kroner NRK AS

2014 2013 Note 2014 2013
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter:

11 888 30 919 Resultat før skattekostnad 4 051 15 064

-2 559 -4 321 Periodens betalte skatter 10 -771 -579

-7 729 -14 882 Resultat fra tilknyttede selskap 9 0 0

249 197 242 951 Ordinære avskrivninger 7 249 167 242 941

9 223 14 876 Nedskrivning anleggsmidler 7 9 223 14 876

-30 938 -7 292 Endringer i varelager -30 837 -7 482

-2 012 -7 867 Endringer i kundefordringer 6 136 -11 335

-35 977 7 385 Endring i leverandørgjeld -33 351 6 748

174 036 188 292
Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/ 
utbetaling i pensjonsordning 173 294 187 763

-19 316 26 085 Endringer i andre tidsavgrensningsposter -26 250 25 544

345 813 476 146 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter: 350 661 473 540

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter:
3 378 0 Innbetaling ved salg av varige driftsmidler 3 378 0

-339 481 -291 892 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 7 -339 308 -291 891

8 946 4 596 Innbetaling av utbytte fra tilknyttet selskap 9 8 946 4 596

Innbetalinger av lån fra datterselskap 27 465 0

16 500 15 000 Innbetalinger av lån fra tilknyttet selskap 0 0

0 -500 Utbetalinger av lån til tilknyttet selskap 0 -500

-4 224 -3 131 Utbetalinger av lån til felleskontrollert virksomhet -4 224 -3 131

-314 881 -275 927 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter: -303 742 -290 926

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter:
0 200 000 Innbetaling ved opptak av sertifikatlån 200 000

0 -200 000 Utbetaling ved tilbakebetaling av sertifikatlån -200 000

-80 027 80 027 Innbetaling kortsiktig gjeld i form av kassekreditt 13 -80 027 80 027

0 -300 000 Utbetaling ved tilbakebetaling av obligasjonslån 0 -300 000

-80 027 -219 973 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -80 027 -219 973

-49 095 -19 754 Netto endringer i kontanter og kontantekvivalenter -33 108 -37 359

274 256 294 009 Beholdninger av kontanter og kontantekvivalenter 1.1. 221 857 259 216

225 161 274 255 Beholdninger av kontanter og kontantekvivalenter 31.12 188 749 221 857

NRK AS 
Noter til regnskapet for 2014

NOTE 1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er sa! opp i samsvar med regnskapsloven 
og god regnskapsskikk.

Utarbeidelse av konsernregnskap
Konsernregnskapet omfa!er morselskapet NRK AS 
(NRK), da!erselskapet NRK Aktivum AS og de tilkny!ede 
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 da!erselskap er 
eliminert. 

Konsernregnskapet er utarbeidet e!er ensartede 
prinsipper, ved at da!erselskapet følger de samme 
regnskapsprinsipper som morselskapet med unntak av 
tilkny!ede selskaper og varige dri"smidler. I morselskapet 
vurderes tilkny!ede selskaper e!er kostmetoden, mens 
det i da!erselskapet vurderes e!er egenkapitalmetoden. 
De tilkny!ede selskapene og den felleskontrollerte 
virksomheten er vurdert e!er egenkapitalmetoden i 
konsernregnskapet. Varige dri"smidler balanseføres i 
morselskapet dersom kostpris overstiger 200 000 kroner 
og levetiden er over tre år, mens det i da!erselskapet 
balanseføres ved kostpris over 15 000 kroner og levetiden 
er over tre år.

Kontantstrømoppstillingen
Kontantstrømoppstillingen utarbeides e!er den indirekte 
metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfa!er 
 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 
kny!et til finansiering av egen virksomhet.

Hovedregel for vurdering og klassifisering  
av eiendeler og gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfa!er 
poster som forfaller til betaling innen e! år e!er 
anskaffelsestidspunktet, samt poster som kny!er 
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. Egen-
produserte programmer vurderes til laveste verdi av 
 tilvirkningskost og virkelig verdi.

Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på 
 opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til 
anskaffelseskost. Varige dri"smidler avskrives e!er en 
fornu"ig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives 
til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være 
forbigående. 

Immaterielle eiendeler
Immaterielle eiendeler er balanseført i den utstrekning 
kriteriene for balanseføring er oppfylt. Innkjøpte sports-
re!igheter balanseføres til anskaffelseskost, og avskrives 
når sportsre!igheten vises. Sportsre!ighetene er 
klassifisert som immaterielle eiendeler.

Varige dri"smidler
Varige dri"smidler balanseføres og avskrives over 
dri"smidlets levetid dersom de har levetid over tre år og 
har en kostpris som overstiger 200 000 kroner. Direkte 
vedlikehold av dri"smidler kostnadsføres løpende som 
dri"skostnader, mens påkostninger eller forbedringer 
tillegges dri"smidlets kostpris og avskrives i takt med 
dri"smidlet.

I da!erselskapet balanseføres og avskrives dri"smidler 
dersom de har levetid over tre år og kostpris som overstiger 
15 000 kroner.

Varige dri"smidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall 
som ikke forventes å være forbigående.

Da!erselskap, tilkny!ede selskaper, felleskontrollerte 
virksomheter, aksjer og andeler
Da!erselskaper, tilkny!ede selskaper, felleskontrollerte 
virksomheter, aksjer og andeler vurderes e!er kostmetoden 
i selskapsregnskapet til NRK. Investeringene er vurdert 
til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning 
har vært nødvendig. Det er foreta! nedskrivning til virkelig 
verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å 
være forbigående og det må anses nødvendig e!er god 
regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget 
for nedskrivning ikke lenger er til stede. I konsernregnskapet 
vurderes tilkny!ede selskaper og felleskontrollerte 
virksomheter til egenkapitalmetoden, øvrige investeringer 
vurderes e!er samme prinsipp som i selskapsregnskapet.
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pensjonskostnader. Behandling av arbeidsgiveravgi" er 
behandlet i samsvar med denne slik at arbeidsgiveravgi" 
er beregnet før ikke resultatførte estimatendringer. 

NRK er medlem av Fellesordningen for AFP. Premiesatsen 
for 2014 for AFP er 2,2 prosent av samlede utbetalinger 
mellom 1 og 7,1 ganger grunnbeløpet til bedri"ens 
arbeidstakere. Denne pensjonsordningen medfører en 
forpliktelse som kan beregnes. Forpliktelsen er beregnet 
og det er gjort avsetninger i regnskapet. 

Ska!

Ska!ekostnaden i resultatregnskapet omfa!er både perio-
dens betalbare ska! og endring i utsa! ska!. Utsa! ska! 
er beregnet med 27 prosent på grunnlag av de midlertidige 
forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og 
ska!emessige verdier, samt ligningsmessig underskudd 
til framføring ved utgangen av regnskapsåret. Ska!e-
økende og ska!ereduserende midlertidige forskjeller som 
reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet 
og ne!oført.

NOTE 2 

Spesifisering av annen dri!sinntekt

Beløp i hele 1 000 kroner

2014 2013
NRK Aktivum, royalties og salg av produksjonsressurser 109 362 81 753

Offentlige tilskudd 31 220 14 490

Salg av arkivmateriale og programmer 13 546 10 503

Inntekter fra husleie og parkering 6 548 5 388

Kursinntekter Nynorsk Mediesenter 0 75

Inntekter i kantine og kiosk 21 349 21 349

Øvrige inntekter (avgang anleggsmidler, KORK m.m.) 4 008 7 936

Sum andre driftsinntekter 185 214 141 492

NOTE 3 

Beholdning av innkjøpte og  
egenproduserte programmer

Beløp i hele 1 000 kroner Mor/konsern

2014 2013
Innkjøpte filmer og serier 87 915 56 815

Egne produksjoner under arbeid 157 670 216 707

Ferdige egne produksjoner 30 657 35 081

Entrepriseproduksjoner eksterne produsenter 224 582 156 649

Dubbingkostnader 3 574 1 481

Sum 504 396 466 734

Beholdningsendring for egne produksjoner under arbeid og  
ferdige egne produksjoner fra 2013 til 2014 er en økning på 63 millioner kroner.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen 
til pålydende e!er fradrag for avsetning til forventet tap. For 
kundefordringer gjøres en sjablonmessig avsetning for å 
dekke anta! 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 
e!er 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
Framtidige betalingsforpliktelser i utenlandsk valuta med 
en forventet verdi større enn en million kroner sikres ved 
kjøp av terminkontrakter i utenlandsk valuta, de blir dere!er 
beny!et ved betaling av inngå! kontrakt. Formålet er å sikre 
kontantstrømmer kny!et til framtidige betalingsforpliktelser 
i utenlandsk valuta. Regnskapslovens prinsipper for 
sikringsbokføring anvendes ved regnskapsføring av sikrede 
framtidige 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 gjennomsni!lig 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 første gangs visning. 
Det foretas årlig en vurdering kny!et til nedskrivning og 
ukurans.

Leieavtaler
En finansiell leieavtale er en leieavtale der det vesentligste 
av den økonomiske risikoen og kontrollen som kny!er seg 
til dri"smiddelet er overført til leietaker, men uten at selve 

eiendomsre!en 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.

Periodisering av inntekter/kringkastingsavgi"
Stortinget fastse!er kringkastingsavgi"en for e! år av 
gangen i forbindelse med behandling av statsbudsje!et 
i Stortingets høs!ermin. Kringkastingsavgi"en 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 kringkastingsavgi"en 
 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.

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

Selskapet har kollektiv (sikret) pensjonsforsikring for sine 
ansa!e. Ordningen er en ytelsesplan, som betyr at selskapet 
har det økonomiske ansvaret for pensjonsytelsen. Planens 
opptjeningsformel og forventet slu!lønn 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. De!e 
omfa!er i hovedsak avtalefestet førtidspensjonsordning 
(AFP Spekter) som er under avvikling.

Ved verdse!elsen av pensjonsmidler og 
pensjonsforpliktelser er det beny!et estimert verdi ved 
regnskapsavslutningen. De estimerte verdiene korrigeres 
hvert år i samsvar med beregning foreta! av aktuar. 

Medlemmene i den kollektive pensjonsordningen betaler 
selv 2,5 prosent av fast lønn og faste tillegg til ordningen. 
Regnskapsmessig er de!e tilskuddet behandlet som en 
reduksjon i lønnskostnadene.

NRK følger Norsk RegnskapsStandard 6 om 
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NOTE 4

Lønnskostnader, antall ansa"e, godtgjørelser

Beløp i hele 1 000 kroner) NRK Konsern

2014 2013 2014 2013
Lønninger 2 213 417 2 194 608 2 229 225 2 206 820

Arbeidsgiveravgift 295 445 295 281 297 839 297 657

Pensjonskostnader 432 648 440 238 435 029 442 185

Andre ytelser 45 743 37 989 46 659 39 001

Sum 2 987 253 2 968 115 3 008 752 2 985 664

Samlede lån til ansatte 4 483 5 571 4 483 5 571

Gjennomsnittlig antall årsverk 3 636 3 734 3 661 3 759

NOTE 5

Pensjonsforpliktelser

NRK har pensjonsordninger som omfa!er i alt 4 108 
yrkes  aktive og 1 320 pensjonister. Ordningene gir re! 
til definerte framtidige 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 kny!et til AFP-ordning i Spekter for 
ansa!e i aldersområdet 62 til 67 år. Per 31.12.14 har NRK 50 
førtidspensjonister som omfa!es av denne ordningen. 

Det er avsa! midler til oppbygging av tilleggspensjon til 
tidligere kringkastingssjef.

I da!erselskapet omfa!es 30 personer av både den 
sikrede og den usikrede ordningen. Det er ingen personer 
i da!erselskapet som omfa!es 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. 

Fellesordningen for AFP finansieres over dri". Det av -
se!es for forpliktelsen i regnskapet da den regnes som 
en ytelsesordning. Det er foreta! en beregning av denne 
forpliktelsen e!er følgende prinsipper:

•  Ordningen er aktuarberegnet som en dri"spensjon 
 fratrukket 1/3 av AFP som dekkes av staten.

•  Dersom AFP-ordningen opphører legges det til grunn 

at NRK vil må!e innføre en dri"spensjon eller en annen 
løsning som gir tilsvarende ytelser.

•  Pensjonslø"et anses oppfylt ved 62 år og fraregnes e!er 
62 år med amortisering over 15 år.

Total forpliktelse er av aktuar beregnet til 1 018 millioner 
kroner ved utgangen av 2014. Per 31.12.2014 hadde 
NRK avsa! 758 millioner kroner for å møte forpliktelser 
kny!et til AFP, det vil si ca. 74 prosent av total beregnet 
forpliktelse. De!e er en økning på 91 millioner kroner fra 
avsetningen per 31.12.2013.  NRK forventer at det vil bli 
overgangsordninger som medfører en opptrapping over 
flere år når det blir vanlig å balanseføre denne forpliktelsen.

De totale pensjonskostnadene i 2014 ble for NRK 
432 millioner kroner. Tilsvarende tall for konsern ble 
435 millioner kroner.

Når det gjelder klassifisering i balansen av den sikrede 
 ordningen, har morselskapet bokført en eiendel på 
82  millioner kroner mens da!erselskapet har bokført en 
forpliktelse på 3,8 millioner kroner. Konsernmidlene for den 
sikrede  ordningen beløper seg til 78 millioner kroner.

Når det gjelder klassifisering i balansen av den usikrede 
ordningen, har morselskapet bokført en forpliktelse 
på 796 millioner kroner. Konsernforpliktelsene er også 
på 796 millioner kroner e!ersom det ikke foreligger 
forpliktelser kny!et til den usikrede ordningen i 
da!erselskapet.

Stillingen som kringkastingssjef er et åremål på seks år.  
Thor Gjermund Eriksen tiltrådte i mars 2013. I 2014 ut- 
gjorde samlet godtgjørelse til kringkastingssjef (admi-
nistrerende direktør) 2 852 555 kroner. Styret i NRK har et  
godtgjørelsesutvalg som årlig vurderer avlønning av 
kringkastingssjefen. Kringkastingssjefen omfa!es av NRKs 
kollektive pensjonsordning. Det er innbetalt 104 160 kroner 
i pensjonspremie til denne i 2014. I tillegg er det inngå! en 
pensjonsavtale mellom NRK og Eriksen der det årlig skal 
avse!es et beløp som tilsvarer 25 prosent av lønn over 12G.

Samlet godtgjørelse til styret i 2014 var 996 700 kroner, 
herav til styrets leder 122 000 kroner, styrets nestleder 
71 750 kroner og øvrige styremedlemmer totalt 802 950 
kroner. Styret fikk ny leder og nestleder i 2014. Utbetaling til 
tidligere styreleder var 119 750 kroner og tidligere nestleder 
70 500 kroner. Varamedlemmene får godtgjørelse basert 
på oppmøte i styremøter gjennom året. Det er ikke inngå! 
avtale med styreleder om særskilt vederlag ved opphør 
eller endring av verv. Det er heller ikke inngå! avtale om 
bonus.

Det er kostnadsført følgende honorar til revisor eksklusiv mva:

Beløp i hele 1 000 kroner NRK AS Konsern

Lovpålagt revisjon 250 275

Andre attestasjonstjenester 118 213

Skatterådgivning 0 15

Andre tjenester utenfor revisjon 8 8

Sum 377 512

Årets pensjonskostnad kny!et til den sikrede ordningen: 

Beløp i hele 1 000 kroner) NRK Konsern

2014 2013 2014 2013
Nåverdi av årets pensjonsopptjening 199 437 162 989 201 376 164 585

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 131 939 112 711 132 485 113 139

Avkastning på pensjonsmidler -102 244 -82 785 -102 750 -83 164

Amortisering av planendring/estimeringstap 62 622 44 013 62 622 44 013

Resultatført planendring 111 111

Administrasjonskostnader 22 883 22 883 23 066 23 066

Ansattes medlemsinnskudd -50 816 -50 210 -51 153 -50 518

Arbeidsgiveravgift 33 014 28 270 33 297 28 509

Netto pensjonskostnad 296 834 237 980 298 942 239 741
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Beløp i hele 1 000 kroner) NRK Konsern

2014 2013 2014 2013
Forpliktelse balanseført ny AFP-ordning 01.01. -666 535 -503 247 -666 535 -503 246 

Årets balanseføring forpliktelse ny AFP-ordning -80 915 -141 898 -80 915 -141 898

Arbeidsgiveravgift -10 600 -21 391 -10 600 -21 391

Sum balanseført forpliktelse ny AFP-ordning -758 050 -666 535 -758 050 -666 535

Avsa! vedrørende ny AFP-ordning

Beløp i hele 1 000 kroner) NRK Konsern

2014 2013 2014 2013
Aktuarberegnet forpliktelse inklusiv arbeidsgiveravgift 1 017 983 806 667 1 017 983 806 667

Avsatt pensjonsforpliktelse ny AFP i regnskapet -758 050 -666 535 -758 050 -666 535 

For lite avsatt i forhold til aktuarberegnet forpliktelse 259 933 140 132 259 933 140 132

Sum total pensjonskostnad 432 648 440 238 435 029 441 998

Økonomiske forutsetninger

2014 2013
Diskonteringsrente 2,30 % 4,00 %

Forventet avkastning på fondsmidler 3,20 % 4,40 %

Forventet lønnsøkning/pensjonsøkning 2,75 % 3,75 %

Forventet G-regulering 2,50 % 3,50 %

Forventet pensjonsøkning 1,75 % 2,75 %

Arbeidsgiveravgift 13,10 % 13,10 %

NOTE 6

Sendetekniske kostnader

Beløp i hele 1 000 kroner Mor/Konsern

2014      2013
TV 123 491 117 399

Radio – analog 120 932 133 262

Radio – digital 162 630 99 418

Nett 15 943 12 980

Kontribusjon 11 124 11 797

Øvrige 9 247 14 321

Sum 443 368 389 177

Årets pensjonskostnad kny!et til den usikrede ordningen:

Beløp i hele 1 000 kroner) NRK Konsern

2014 2013 2014 2013
Nåverdi av årets pensjonsopptjening 910 790 910 790

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 2 521 2 473 2 521 2 473

Resultatført aktuarielt tap/(gevinst) 2 490 1 470 2 490 1 470

Resultatført planendring -520 -1 221 -520 -1 221

Arbeidsgiveravgift 450 427 450 427

Netto pensjonskostnad 5 851 3 940 5 851 3 940

Pensjonsmidler kny!et til den sikrede ordningen:

Beløp i hele 1 000 kroner) NRK Konsern

2014 2013 2014 2013
Beregnede pensjonsforpliktelser per 31.12. -4 064 749 -3 321 992 -4 083 333 -3 335 654

Pensjonsmidler (til markedsverdi) per 31.12. 2 457 852 2 244 760 2 470 032 2 255 611

Ikke resultatført virkning av estimatavvik/planendringer 1 899 720 1 390 613 1 903 211 1 390 782

Arbeidsgiveravgift -210 504 -141 117 -211 342 -141 486

Netto pensjonsforpliktelse/-midler 82 319 172 264 78 568 169 254

Pensjonsforpliktelser kny!et til den usikrede ordningen:

Beløp i hele 1 000 kroner) NRK Konsern

2014 2013 2014 2013
Beregnede pensjonsforpliktelser per 31.12. -83 507 -79 303 -83 507 -79 303

Ikke resultatført virkning av estimatavvik/planendringer 55 488 42 567 55 488 42 567

Arbeidsgiveravgift -9 620 -9 069 -9 620 -9 069

Netto pensjonsforpliktelse -37 639 -45 805 -37 639 -45 805

Pensjonskostnader og -forpliktelser kny!et til ny AFP-ordning:

Beløp i hele 1 000 kroner) NRK Konsern

2014 2013 2014 2013
Årets resultatførte tilleggsavsetning 
ny AFP-ordning 80 915 141 898 80 915 141 898

AFP fellesordningen 33 992 25 453 34 213 25 453

Arbeidsgiveravgift 15 057 30 967 15 108 30 967

Pensjonskostnad ny AFP 129 964 198 317 130 236 198 317



SIDESIDE 133132 NOTERNOTER

NOTE 8

Spesifisering av andre dri!skostnader 

Beløp i hele 1 000 kroner) NRK Konsern

2014 2013 2014 2013
Rettigheter 680 359 758 008 680 359 758 008

Tap på fordringer 116 786 122 677 116 784 122 677

Kjøp og vedlikehold utstyr m.m. 166 994 134 325 167 474 134 591

Kostnader lokaler 127 504 126 912 127 504 126 912

Reisekostnader 125 697 118 441 126 256 119 127

Leie utstyr/tjenester 58 943 66 056 58 943 66 056

Tele, data og porto 41 715 40 602 41 715 40 602

Andre driftskostnader 89 484 94 401 89 870 95 126

Sum andre driftskostnader 1 407 482 1 461 422 1 408 908 1 463 099

NOTE 9

Da"erselskap, tilkny"ede selskaper  
og felleskontrollert virksomhet

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

Forretningskontor Eierandel  Stemmeandel

Da!erselskap

NRK Aktivum AS Oslo 100 % 100 %

Eiere tilkny!ede 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 %

NOTE 7

Varige dri!smidler 

Beløp i hele 1 000 kroner Morselskap

 
Tomter

 
Bygninger

Driftsløsøre og 
transportmidler

 
Sum

Anskaffelseskost 01.01. 77 883 1 750 010 5 389 013 7 216 906

Tilgang 2014                                                                   619               12 745  325 944 339 308

Avgang 2014 3 378 3 378

Akkumulerte av-/nedskrivninger 01.01. 1 137 219 4 602 696 5 739 915

Årets ordinære avskrivninger    36 280 212 887 249 166

Årets nedskrivninger 2 803 6 420 9 223

Bokført verdi 31.12. 78 502 583 076 892 954 1 554 531

 

Økonomisk levetid 5–40 år 4–10 år

Avskrivningsplan Lineær Lineær

Beløp i hele 1 000 kroner Konsern

 
Tomter

 
Bygninger

Driftsløsøre og 
transportmidler

 
Sum

Anskaffelseskost 01.01. 77 883 1 750 010 5 392 933 7 220 826

Tilgang 2014                                                                   619               12 745  326 117 339 481

Avgang 2014 3 378 3 378

Akkumulerte av-/nedskrivninger 01.01. 1 137 219 4 606 606 5 743 825

Årets ordinære avskrivninger 36 280 212 917 249 196

Årets nedskrivninger 2 803 6 420 9 223

Bokført verdi 31.12. 78 502 583 076 893 107 1 554 685

 

Økonomisk levetid 5–40 år 4–10 år

Avskrivningsplan Lineær Lineær

Årlig leie av ikke balanseførte dri"smidler 

Beløp i hele 1 000 kroner  
Avtaleperiode

 
Årlig leie

Gjenstående 
 leieperiode

Transportmidler 1–4 år 12 357 0–2 år

Inventar og programteknisk utstyr 1–6 år 536 1–2 år

Bygninger 25 år 1 415 8 år

Sum 14 307
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NOTE 10

Ska" 

NRK er ikke ska!epliktig for sin ordinære virksomhet. Leieinntekter på fast eiendom utenfor ordinær virksomhet beska!es. 

Årets ska!ekostnad fordeler seg på: 

Beløp i hele 1 000 kroner NRK Konsern

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
Midlertidige forskjeller som inngår i skattegrunnlaget:
Driftsmidler 0 0 -382 -529

Varebeholdning 0 0 -1-98 -18

Utestående fordringer 0 0 -93 -372

Andre midlertidige forskjeller 0 0 -3 233 -2 360

Netto midlertidige forskjeller 0 0 -3 727 -3 279

Underskudd og godtgjørelse til framføring 0 0 0 0

Grunnlag for utsatt skatt/skattefordel i balansen 0 0 -3 727 -3 279

27 % utsatt skatt/(-fordel) 0 0 -1 006 -885

Ikke oppført utsatt skattefordel 0 0 0 0

Utsatt skatt/skattefordel i regnskapet  0 0 -1 006 -885

Beløp i hele 1 000 kroner NRK Konsern

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 
Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt
Resultat før skattekostnad 4 051 15 064 11 888 30 919

Endring i forskjeller som ikke skal inngå i grunnlag for utsatt 
skatt/skattefordel 0 0

Permanente forskjeller -441 -12 310 1 640 -22 316

Grunnlag for årets skattekostnad 3 610 2 754 13 528 8 604

Endring i forskjeller som inngår i grunnlag for utsatt skatt/skattefordel 447 535

Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet 3 610 2 754 13 975 9 138

Fordeling av skattekostnaden
Betalbar skatt (27 % av grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet) 975 771 3 773 2 559

For mye, for lite avsatt i fjor 1 0 6 0

Sum betalbar skatt 976 771 3 779 2 559

Endring i utsatt skatt/skattefordel 0 0 -121 -117

Skattekostnad (27 % av grunnlag for årets skattekostnad) 976 771 3 658 2 442

Betalbar skatt i balansen
Betalbar skatt i skattekostnaden 975 771 3 773 2 559

Skattevirkning av konsernbidrag/stiftelses-/emisjonskostnader 0 0

Betalbar skatt 975 771 3 773 2 559

Beløp i hele 1 000 kroner Balanseverdi 

Da!erselskap Egenkapital Resultat NRK Konsern
NRK Aktivum AS -67 109 18 201 49 000

  

Beløp i hele 1 000 kroner Balanseverdi Balanseverdi

 
Tilkny!ede selskaper

Egen- 
kapital

 
Resultat

NRK  
31.12.13

NRK  
31.12.14

Konsern 
31.12.13

 
Utbytte

Resultat- 
andel

Konsern 
31.12.14

Norges Televisjon AS 34 783 22 625 16 961 16 961 13 070 8 946 7 541 11 664

RiksTV AS -380 000 112 000 0 0

Norges mobil-tv AS -6 312 -603 0 0 0 0

Resultat fra tilkny!ede selskaper i 2014 er relatert til utby!e på 8,9 millioner kroner og resultatandel på 7,5 millioner kroner fra 
Norges Televisjon AS samt tilbakeføring av nedskrivning på 11,5 millioner kroner kny!et til tilbakebetaling av lån fra RiksTV AS.

Norges Televisjon AS har beslu!et å tilbakebetale innbetalt aksjekapital til eierne i 2015, NRK vil få tilbakebetalt 3,8 millioner 
kroner.

NRK Aktivum har ytet et lån på 124,9 millioner kroner til RiksTV AS. De!e eksponerer konsernets ansvarsforhold, og låne-
beløpet er sa! av som langsiktig forpliktelse.

Det foreligger ikke merverdier på investeringene i de tilkny!ede selskapene.

Beløp i hele 1 000 kroner Balanseverdi

 
Felleskontrollert virksomhet

 
Egenkapital

 
Resultat

NRK  
31.12.13

NRK  
31.12.14

Digitalradio Norge AS - 15 650 - 7 122 0 12

 
Konsern  
31.12.13

Konvertering  
fordring til  

aksjekapital

 
 

Resultatandel

 
Konsern  
31.12.14

Digitalradio Norge AS 0 12 320 -11 640 679
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NOTE 14

Transaksjoner med  nærstående parter

Morselskapets transaksjoner med da!erselskap, tilkny!et selskap og felleskontrollert virksomhet:

Beløp i hele 1 000 kroner

2014 2013
Royalty, salg av tjenester og renter:
NRK Aktivum AS 113 735 95 134

Norges mobil-tv AS 456

Digitalradio Norge AS 1

Kjøp av varer og tjenester:
NRK Aktivum AS 2 481 1 506

Norges mobil-tv AS 480

Norges Televisjon AS 101 151 109 766

Digitalradio Norge AS 25 371 20 327

Morselskapets mellomværende med da!erselskap, tilkny!ede selskaper og felles kontrollert virksomhet:

Beløp i hele 1 000 kroner

31.12.14 31.12.13
NRK Aktivum AS

Langsiktige fordringer 97 053 124 518

Kundefordringer 27 110 20 581

Andre fordringer 9 296 6 068

Leverandørgjeld 1 571 258

Annen kortsiktig gjeld 0 44

Norges mobil-tv AS
Kundefordringer 329 1 429

Norges Televisjon AS
Leverandørgjeld 922 11 550

Digitalradio Norge AS
Andre fordringer 8 096

 
Konsernets transaksjoner med tilkny!ede selskaper og felles kontrollert virksomhet:

Beløp i hele 1 000 kroner

2014 2013
Royalty, salg av tjenester og renter:
Norges mobil-tv AS 456

Digitalradio Norge AS 1

Kjøp av varer og tjenester:
Norges mobil-tv AS 480

Norges Televisjon AS 101 151 109 766

Digitalradio Norge AS 25 371 20 327

NOTE 11

Aksjer og andeler

Morselskapets investeringer i aksjer og andeler

Beløp i hele 1 000 kroner Forretnings- 
kontor

Eier- 
andel

Balanse - 
verdi

Firma
NTB AS Oslo 11 % 3 357

Andre < 10 %  249

Sum 3 606

NOTE 12

Kundefordringer

Beløp i hele 1 000 kroner) NRK Konsern

31.12.14 31.12.13 31.12.14 31.12.13
Kundefordringer 734 410 749 726 749 043 756 367

Avsetning til tap på kundefordringer 354 700 363 878 355 082 364 417

Sum kundefordringer 379 711 385 847 393 961 391 949

NOTE 13

Bankinnskudd

Av den likvide beholdning på 188,7 millioner kroner er 111 
millioner kroner kny!et til ska!etrekk. Av konsernets likvide 
beholdning på 225,1 millioner kroner, er 111,8 millioner 
kroner kny!et til ska!etrekk. 

Per 31.12.14 har NRK ubeny!et trekkramme for kassekredi! 
på 700 millioner kroner av totalrammen på 700 millioner 
kroner.
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NOTE 17

Valutaterminkontrakter

Valutaterminkontrakter er inngå! for å begrense 
valutarisiko ved framtidige betalingsforpliktelser i 
utenlandsk valuta. Per 31.12. er det inngå! avtaler i 

 

følgende valutaer med angi!e beløp i respektive valuta 
(beregnet på avtaletidspunktet til avtalte kurser):

Beløp i hele 1 000 kroner Mor/konsern

2014 2013

Valuta- 
beløp

Norske  
kroner

Markeds-
verdi   

i norske  
kroner 

Differanse 
mellom  

kontrakts- 
verdi og 

markeds-
verdi

Valuta- 
beløp

Norske  
kroner

Markeds- 
verdi  

i norske 
kroner

Differanse 
mellom  

kontrakts- 
verdi og 

markeds-
verdi

USD 1 801 10 996 13 394 2 397 987 6 042 6 042

GBP 2 085 20 575 24 138 3 563 3 934 37 945 39 829 1 884

CHF 182 1 225 1 381 157 683 4 478 4 708    230

EUR 18 106 150 852 165 172 14 320 20 691 170 546 174 933 4 387

SEK 3 379 3 409 3 250 -159

DKK 7 875 8 875 9 638 763 8 990 9 842 10 212    370

Konsernets mellomværende med tilkny!ede selskaper og felles kontrollert virksomhet:

Beløp i hele 1 000 kroner

31.12.14 31.12.13
RiksTV AS

Lån til tilknyttet selskap 124 940 136 394

Norges mobil-tv AS
Kundefordringer 392 1 429

Norges Televisjon AS
Leverandørgjeld 922 11 550

Digitalradio Norge AS
Andre fordringer 8 096

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

NOTE 15

Egenkapital

Beløp i hele 1 000 kroner  
Aksjekapital

Annen 
egenkapital

Sum 
egenkapital

Egenkapital 31.12.13 1 000 000 398 517 1 398 517

Årsresultat  3 075 3 075

Egenkapital 31.12.14 NRK AS 1 000 000 401 592 1 401 592

Konsernets egenkapital:
Egenkapital 31.12.13 1 000 000 260 316 1 260 316

Årsresultat  8 229 8 229

Egenkapital 31.12.14 1 000 000 268 546 1 268 546

NOTE 16

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 18

Pantstillelser og 
 sikkerhetsstillelser

NRK AS og konsern har ingen vesentlige pantstillelser eller 
sikkerhetsstillelser.

NOTE 19

Andre forpliktelser

Per 31.12.14 har NRK inngå! kontraktsmessige forpliktelser 
som ikke er bokført for 726,2 millioner kroner som 
henholdsvis gjelder sport for 597 millioner kroner, eksterne 
produksjoner for 116,2 millioner kroner og innkjøpte filmer, 
serier og dokumentarer for 12,9 millioner kroner.
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NRKs styre

Styret for 2014–2016: Fra venstre: May-Bri! Bøhn (representant for de ansa!e), Lars Toverud (representant for de ansa!e), Birger Magnus (styreleder) 
Geir Bergkastet (styremedlem), Gunvor Ulstein (nestleder) og Audhild Gregoriusdo!er Rotevatn (styremedlem). Foran fra venstre Ellen Inga O. Hæ!a 
 (styremedlem) og Per Ravnaas (representant for de ansa!e). Varamedlemmene Cato Hellesjø og Silje Aspholm Hole var ikke til stede da bildet ble ta!.  
Foto: Ole Kaland, NRK

Slik styres NRK

Stortinget og departementet fastse!er rammene for NRKs 
virksomhet gjennom Lov om kringkasting med forskri"er, 
vedtekter for NRK AS og NRK-plakaten. Gjennom disse 
lovene og reglene blir det gi! føringer for hvordan NRK 
skal utføre sin oppgave som allmennkringkaster. NRK er 
organisert som et statlig eiet aksjeselskap. Aksjekapitalen 
er på 1 milliard kroner, og det er den norske staten som eier 
alle aksjene. Eierskapet forvaltes av Kulturdepartementet. 
Det er kulturministeren som utgjør generalforsamlingen i 
NRK AS. Ordinær generalforsamling avholdes i juni hvert år. 
Det er generalforsamlingen som oppnevner de eiervalgte 
medlemmene i NRKs styre. 

Styret har å!e medlemmer, hvorav fem velges av 
generalforsamlingen mens tre velges av de ansa!e. 
Styret legger rammene for NRKs virksomhet, rapporterer 
til generalforsamlingen og tilse!er kringkastingssjefen. 
Kringkastingssjefen er øverste leder og har det øverste 
redaksjonelle ansvaret i NRK. 

NRK er i 2014 organisert i en kringkastermodell der 
Mediedivisjonen er ansvarlig for hva som skal publiseres 
på de ulike pla!formene, og bestiller innhold fra fire 
programproduserende divisjoner, Nyheter, Marienlyst, 
Distrikt og NRK Sápmi. Stø!etjenestene er i 2014 organisert 
i tre divisjoner: Medietjenester, Strategidivisjonen og 
Juridisk-, re!igheter- og personaldivisjonen.

Thor Gjermund Eriksen 
Kringkastingssjef

Grethe Gynnild-Johnsen,  
distriktsdirektør

Annika Biørnstad, 
strategidirektør

Nils Johan Hea!a, 
direktør Sápmi

Øyvind Lund,  
direktør  
Mediedivisjonen

Jon Espen Lohne,  
direktør Medietjenester

Per Arne Kalbakk, 
nyhetsdirektør

Olav Nyhus,  
direktør juridisk-, re!igheter-  
og personal

Vibeke Fürst Haugen, 
marienlystdirektør

NRKs ledelse
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TEKST

ÅRSREGNSKAPET

NRK

Ole André Hansen

Geir Olaf Hauge

NRK

Avdelingsdirektør

Økonomisjef

Bleed

STATISTIKK FORM


