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Mediefordeling

Slik bruker NRK pengene
NRKs kostnader fordelt på TV, radio og nett

TV

Radio

Ne

Ufordelte kostnader

Året 2015 endte med et underskudd 237,9 Mkr som følge av ekstraordinære kostnader til omstilling og engangskostnader i
forbindelse med overgang til ny pensjonsordning. Sum driftskostnader økte med 338,0 Mkr til 5821,5 Mkr.

1 752

Etterkalkuleringen av 2015 viser at de direkte henførbare kostnadene (på programmer, sjangre og kanaler) summerte
seg i til 2.477 Mkr, ganske likt nivået i 2014. De kostnadene som lar seg fordele på medier (de største områdene er
distribusjonskostnadene og musikkrettigheter) utgjør vel 700 Mkr og har endret seg lite fra 2014 til 2015. For begge årene
representerer de et påslag på 29 prosent på etterkalkylen.
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Grafen viser NRKs mediefordelte kostnader og ufordelte kostnader i Mkr. De ufordelte kostnadene er all ledelse og overheads i

År 2014/Mkr

Sum

TV

Radio

Nett

2 470,7

1 575,2

487,1

408,5

709,5

204,0

477,1

28,4

Sum

TV

Radio

Nett

3 195,2

1 752,1

953,6

489,5

Mediefordeling 2015

100%

54,8%

29,8%

15,3%

Mediekostnader 2014

3 180,2

1 179,1

964,1

436,9

Mediefordeling 2014

100%

55,9%

30,3%

13,7%

avdelingene, de sentrale stabene, eiendomskostnadene i hele Norge, teknologi og annen infrastruktur, samlede avskrivninger.
I 2015 kom i tillegg kostnadene til omstilling og engangskostnader i forbindelse med overgang til ny pensjonsordning.

Etterkalkylen
Andre mediekostnader
Andre kostnader

2 303,3

Sum driftskostnader

5 483,5

De mediefordelte kostnadene utgjør 3.195 Mkr i 2015:

Mkr
Mediefordelte kostnader

NRK økte sin innsats på nett med 12 prosent fra 2014 til 2015. 15 prosent av de mediefordelte kostnadene går nå til nett,
mot 14 prosent i 2014.
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NRKs kostnader fordelt
på sjangrene

Sjangerfordeling TV

under ett. Økningen som vises for nyheter, aktualitet og
distrikt henger sammen med den økte ressursbruken på
nett i perioden. Dette gjelder både for de Oslo-baserte
redaksjonene og for regionene og distriktskontorene.

NRK har en unik innholdsbredde. Ressursfordelingen på
sjangre vil variere fra år til år avhengig av hendelser og
satsinger. Dette gjelder særlig sport og drama (voksendrama
og barnedrama). Grafen viser de mediefordelte kostnadene
fordelt på sjangrene i 2014 og 2015, alle mediene sett
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Det er stor variasjon mellom sjangrene. Mest ressurser er
brukt på nyheter og underholdning, men disse tiltrakk seg
også størst publikum. Innkjøpte programmer innen de flest
sjangre står for til sammen ca halvparten av all sendetid
på TV. Innen drama-sjangeren er det også stor variasjon,
avhengig av om det er norsk drama (NRK og eksterne norske
produsenter) eller om det innkjøpt fra utlandet.

Grafen viser den prosentvise fordelingen av hhv. timer sendt,
ressursbruken og seingen hos publikum pr sjanger på TV
i 2015. Total var de mediefordelte kostnadene på TV 1,75
milliarder kroner. Samlet sendetid på de fire kanalene var
24 130 timer. I snitt brukte hver nordmann 70 minutter (2år+)
på NRKs TV-kanaler.
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NRK bestiller mer fra eksterne
produksjonsselskaper
4.1_eksterproduksjon
NRK bestiller mer fra eksterne produksjonsselskaper
Daglig unike brukere
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Kilde: NRKs Årsregnskap

Grafen viser hvor mye NRK bruker på eksterne produksjoner, målt i antall millioner og som en
prosentandel av det frie programbudsjettet for TV. Alle tall er et gjennomsnitt av de siste tre år.
Kilde: NRKs årsregnskap
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NRK AS
Årsberetning 2015
NRKs oppdrag
NRKs samfunnsoppdrag er fastsatt i selskapets vedtekter.
Oppdraget hviler på tre grunnpilarer: NRK skal understøtte
og styrke demokratiet, NRK skal styrke norsk og samisk
språk, identitet og kultur og NRK skal være allment
tilgjengelig. Det siste er en forutsetning for å lykkes med de
to første.
NRK skal reflektere mangfoldet i Norge og ha et godt
regionalt tilbud og lokal tilstedeværelse. Derfor har
NRK 12 distriktskontorer og en samisk divisjon med
hovedkontor i Karasjok, i tillegg til hovedkontoret i Oslo,
som produserer nyheter fra hele landet på alle plattformer.
Med underliggende lokalkontorer er NRK representert
på over 50 steder i Norge. I tillegg til lokale sendinger,
er distriktskontorene viktige leverandører til NRKs
innholdstilbud på alle plattformer.

Medieutviklingen i 2015
Publikums mediebruk blir stadig mer fragmentert som en
følge av et globalisert økende medietilbud. Antall kanaler på
TV og radio fortsetter å vokse i 2015, samtidig som tilbudet
på nettet blir mer omfattende og tilstede i vår mediehverdag.
Publikum bruker fortsatt mest tid på TV og radiolyttingen
er stabil. PC og nettbrett viser en svak nedgang, men
mobilbruken vokser kraftig. NRK står sterkt med sitt
norskspråklige tilbud tross store endringer i medievanene
hos publikum. Den yngre delen av befolkningen endrer
mediebruk først, og samlet sett når NRK dårligere ut i de
yngre målgruppene enn i befolkningen for øvrig. NRK er
avhengig av å publisere innhold på nye måter og bruke
alle relevante plattformer for å nå ut med innhold til disse
målgruppene.
De kommersielle TV-konkurrentene har ifølge Medietilsynets
undersøkelser hatt en sterkere inntektsvekst enn NRK over
flere år. De har således styrket sin posisjon i konkurransen
om innhold og rettigheter.

NRK står sterkt
NRK redegjør for innholdstilbudet 2015 og oppfyllelsen
av allmennkringkastingsoppdraget i dokumentet NRKs
allmennkringkastingsregnskap, som årlig sendes
Medietilsynet.
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NRK opprettholder en sterk posisjon i den krevende
konkurransen om folks tid og oppmerksomhet. Både
oppslutningen og legitimiteten er høy i den norske
befolkningen. 86 prosent av alle over 12 år bruker ett eller
flere av NRKs tilbud daglig. Det er samme andel som i
2014. NRK har også over lang tid hatt et godt omdømme
i befolkningen. På Ipsos’ årlige omdømmemåling sier 80
prosent av befolkningen at de har et meget eller ganske
godt helhetsinntrykk av NRK. Dette helhetsinntrykket
henger i stor grad sammen med NRKs sterke posisjon i
forhold til spørsmålet om å vise samfunnsansvar. NRK har
også en stabilt høy oppslutning om lisensen. I NRKs årlige
profilundersøkelse svarer 70 prosent at de får "svært god"
eller "god" valuta for lisensen.

TV-vaner
TV-seingen gikk litt ned i 2015 sammenlignet med året før.
Trenden er den samme for alle under 50 år, men ekstra
tydelig blant 20-29-åringene. NRK styrker sin posisjon i
TV-markedet. NRKs tre TV-kanaler har en markedsandel på
40 prosent, noe som er en oppgang på 2,4 prosent fra 2014.
NRK1 er fortsatt landets største TV-kanal med en andel av
TV-seingen på 32 prosent. Markedsandelen for de største
norske TV-kanalene svinger fra år til år, og som oftest handler
dette om kvaliteten på innholdet og tilgangen på rettigheter.

Strømmetjenester
Tradisjonell TV samler mer enn tre ganger så mange hver
dag som strømme-TV. Begrepene og formene for TV-seing
blir imidlertid stadig vanskeligere å holde fra hverandre. En
viktig forklaring er at flere kobler opp den store TV-skjermen
til internett. Rundt halvparten av TV-ene i Norge har netttilknytning, og i den voksne befolkningen er det etter hvert
flere som strømmer TV-innhold på den store TV-skjermen
i stua. 34 prosent av all seing på NRK TV (nett) skjer på en
TV-skjerm.
Totalt viser målinger gjennomført av TNS Gallup at 38
prosent av husstandene i Norge abonnerer på minst en
strømmetjeneste. I denne konkurransen hevder NRK TV på
nett seg godt og er den mest brukte norske leverandøren av
strømmet TV-innhold.

Stabil radiolytting
I 2015 lytter publikum i gjennomsnitt halvannen time på
radio hver dag (89 minutter), ett minutt mindre enn året før.
Av den totale radiolyttingen skjer to tredjedeler på NRKs
radiokanaler. NRK P3 og mP3 står sterkt blant de unge,
og sistnevnte kanal har styrket seg blant tenåringene
etter at kanalen har fått mer redaksjonelt innhold. NRK P1

og NRK P2 har mistet lyttere, noe som kan skyldes både
suksessen til NRK P1+ og økt konkurranse i radiomarkedet
generelt. Konkurransen vil bli ytterligere forsterket i 2017.
Da starter avviklingen av FM-nettet og all radiolytting vil
flyttes til digitale plattformer med et vesentlig større tilbud
av riksdekkende kanaler. Per i dag er det over 20 nasjonale
kanaler å velge mellom i DAB-nettet. NRK P1+ er den største
rene digitalkanalen med 176 000 lyttere hver dag. 53 prosent
av lytterne har lyttet digitalt hver dag, og over halvparten av
husstandene i Norge har nå digitalradio.

Mobilbruken vokser
Siden de første smarttelefonene kom på markedet har
mobilen blitt selve navet i mediekonsumet for stadig flere. I
2015 brukte 63 prosent av befolkningen internett på mobilen
hver dag. Sosiale medier spiller en viktig rolle for folks
økende bruk av internett på mobilen. Facebook er en stor
aktør og har i tillegg blitt en viktig inngang til nyheter. Av de
norske nyhetstedene på mobilen øker NRK mest ifølge Norsk
internettpanel.

Inntekts- og kostnadsutvikling
NRK AS (morselskapet) fikk et underskudd på 238 millioner
kroner i 2015, mot et overskudd på 3 millioner kroner i
2014. For konsernet ble underskuddet 183 millioner kroner
i 2015, mot et overskudd på 8 millioner kroner i 2014.
Resultatforverringen fra 2014 skyldes ekstraordinære
engangskostnader knyttet til endring av NRKs
pensjonsordning og omstillingskostnader.
Samlede driftsinntekter i NRK AS var 5 567 millioner
kroner i 2015 mot 5 456 millioner kroner i 2014, en økning
på 2,0 prosent. Sum driftskostnader inkludert engangs
pensjonskostnader utgjorde 5 821 millioner kroner i 2015
mot 5 484 millioner kroner i 2014, en økning på 6,2 prosent.
Av denne økningen i driftskostnader skyldes 188 millioner
kroner økte pensjonskostnader, bl.a. engangskostnader
knyttet til avvikling av ytelsesordningen, mens 83 millioner
kroner skyldes omstillingskostnader. Holder vi disse postene
utenfor øker NRKs driftskostnader med 94 millioner kroner
eller 1,7 prosent. Sum finansposter var positivt med 18
millioner kroner i 2015, en nedgang på 14 millioner kroner fra
2014.
Lønnskostnader inkludert pensjon og omstilling økte med
237 millioner kroner fra 2014 til 2015 til 3 224 millioner kroner.
Dette er en økning på 7,9 prosent. Lønnskostnader har en
nedgang på 34 millioner kroner eller 1,3 prosent fra 2014
til 2015 når vi holder økningen i pensjonskostnader på 188
millioner kroner og omstillingskostnader på 83 millioner
kroner utenfor. Nedgangen skyldes at bemanningen er
redusert med 164 årsverk fra utgangen av 2014 til utgangen
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av 2015. Honorar og fremmedytelser økte med 21 millioner
kroner fra 2014 til 2015 på grunn av økt kjøp av tjenester.
Sendetekniske kostnader økte med 18 millioner kroner fra
2014 til 2015, delvis som en følge av videre utbygging av
DAB-nettet.
Kringkastingsavgiften økte fra 2 729 kroner i 2014 til 2 756
kroner i 2015 inklusiv åtte prosent merverdiavgift, en økning
på 1 prosent. Antall lisenser viser en økning på 20 000 fra
desember 2014 til desember 2015, og antallet lisenser var
2 020 000 ved utgangen av 2015. Antallet lisenser har aldri
vært høyere. Samlet økte inntekter fra kringkastingsavgiften
inklusiv tilleggsavgifter og inkassogebyrer med 141 millioner
kroner fra 2014 til 2015. Dette er en økning på 2,7 prosent.
Utestående krav på kringkastingsavgiften var 682 millioner
kroner ved utgangen av 2015, hvilket er 15 millioner kroner
lavere enn ved utgangen av 2014. Avsetning for framtidig tap
på utestående krav på kringkastingsavgiften er redusert fra
354 millioner kroner i 2014 til 350 millioner kroner i 2015 ut i
fra en samlet vurdering av kvaliteten på de utestående krav.
NRK anslår at det er rundt seks prosent av avgiftspliktige
husstander som ikke betaler kringkastingsavgiften.
Stortinget har vedtatt at kringkastingsavgiften for
2016 skal være 2 834,70 kroner inklusiv ti prosent
merverdiavgift. Dette er en økning på 78,54 kroner fra 2015
da kringkastingsavgiften var på 2 756,16 kroner. Eksklusiv
merverdiavgift øker kringkastingsavgiften for NRK med 25
kroner, fra 2 552 kroner til 2 577 kroner.
Annen driftsinntekt utgjorde 155 millioner kroner i 2015, mot
185 millioner kroner i 2014. Inntektene er i hovedsak knyttet til
royalties, sponsing, utleie av produksjonskapasitet gjennom
NRK Aktivum og tilskudd fra fonds/samproduksjoner.

Kommersielle rammer, 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 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 2015 på 109 millioner kroner, en reduksjon på
58 millioner kroner fra 2014. Driftsresultatet var positivt med
5 millioner kroner, mens regnskapsmessig overskudd før
skatt endte på 54 millioner kroner. Dette er 33 millioner kroner
høyere enn for 2014 og skyldes resultat fra tilknyttet selskap
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RiksTV med 46,5 millioner kroner. NRKs samlede vederlag fra
NRK Aktivum var i 2015 på 85 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 alle år
siden 2012.

Likviditet og kontantstrøm
For å sikre en god og stabil drift må NRK 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.
For regnskapsåret 2015 var NRK-konsernets netto
kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 145 millioner
kroner. Dette innebærer en styrking av konsernets finansielle
situasjon. NRK-konsernets driftsresultat var i samme
periode negativt med 250 millioner kroner. Tilsvarende
tall for regnskapsåret 2014 var en netto kontantstrøm
fra operasjonelle aktiviteter på 346 millioner kroner
og et driftsresultat på minus 19 millioner kroner. Netto
kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter er benyttet til
investeringer.
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter,
investeringsaktiviteter og finansieringsaktiviteter for
konsernet er positiv med 40 millioner kroner for 2015.
Konsernets årsresultat for samme periode var negativt med
183 millioner kroner.
NRK morselskap har ved årsskiftet en ubenyttet trekkfasilitet
på 585 millioner kroner i DNB. Likviditetssituasjonen
vurderes som tilfredsstillende.
Når det gjelder finansiell risiko og risikostyring,
har morselskapet i 2015 plassert hovedtyngden av
likviditetsreserven i bank og særinnskudd i bank.
Finansplasseringene har hatt en gjennomsnittlig avkastning
i løpet av året på 2,55 prosent eksklusiv aksjeutbytte fra
tilknyttet selskap.
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Pensjon
NRKs pensjonskostnader har til og med 2015 bestått av tre
hoveddeler: En sikret ordning med ytelsespensjon, ny AFP
(livsvarig, Fellesordningen for AFP) og enkelte usikrede
pensjoner, bl.a. gammel AFP (førtidspensjonsordningen) og
særaldersgrense for kringkastingsorkesteret. NRK har siden
2007 hatt betydelige utfordringer knyttet til pensjon, dels i
form av en sterk økning i regnskapsmessige kostnader og
dels i form av uforutsigbarhet.
De særskilte utfordringene med ytelsespensjonsordningen
vil være løst fra 1.1.2016 ved at NRK etter forhandlinger med
de tillitsvalgte har avviklet ytelsesordningen og er over på
en innskuddsbasert pensjonsordning. Det betyr at NRKs
årlige pensjonskostnader framover vil være forutsigbare
og på et forsvarlig nivå. NRKs pensjonskostnader inkludert
kompensasjoner knyttet til avviklingen av ytelsesordningen
vil framover være på cirka 300 millioner kroner per år, en
reduksjon på mer enn 300 millioner kroner fra 2015, og en
reduksjon på mer enn 130 millioner kroner fra årene 2013 og
2014.
NRK er medlem av Fellesordningen for AFP. NRK har
videreført prinsippet fra de foregående fire årene med å
avsette for den forpliktelsen som foreligger. Begrunnelsen for
dette er at det beregnede estimatet for forpliktelsen anses
å være tilstrekkelig pålitelig. Ved utgangen av 2015 har NRK
avsatt fullt ut for estimert forpliktelse på 689 millioner kroner
knyttet 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 2015 ble for NRK 621
millioner kroner. Tilsvarende tall for konsern ble 616 millioner
kroner.

Personal, likestilling og mangfold
NRKs bemanning utgjorde ved utgangen av 2015 3 485
faste årsverk. I tillegg kom 248 vikarer/midlertidig ansatte.
Tilsvarende tall ved utgangen av 2014 var 3 649 faste, og 223
vikarer/midlertidig ansatte. Bemanningen ble følgelig netto
redusert med 164 faste årsverk i løpet av 2015.
Gjennomsnittsalderen i NRK var ved utgangen av 2015 på
45,2 år. Snittalderen ble følgelig redusert med 0,4 år, hvilket
er første gang på fire år.
Ved utgangen av 2015 var det 46 prosent kvinner og
54 prosent menn i NRK. Det er en marginal endring
sammenlignet med de siste tre år, hvor fordelingen har vært
45 prosent kvinner og 55 prosent menn.

Det er stor forskjell på kjønnsfordelingen i NRKs
yrkesgrupper. Lavest kvinneandel har teknologi og IT med 11
prosent, mens administrasjon og arkiv/bibliotek/forskning
har en andel på 59 prosent kvinner. Blant journalistene er
fordelingen 44 prosent kvinner og 56 prosent menn, som er
uendret fra 2014.
Andelen kvinner i lederstillinger er 48 prosent, som er
uendret fra 2014. NRKs øverste ledelse består av fem kvinner
og fire menn.
I 2015 vedtok NRK en ny mangfoldstrategi for å sikre at
innholdstilbudet og organisasjonen i større grad speiler
befolkningen. Det er satt som mål for perioden 2016-2021
at én av tre nyrekrutterte i faste stillinger skal ha flerkulturell
kompetanse. For å nå målet vil vi bl.a. evaluere og
videreutvikle rekrutteringstiltaket FleRe. FleRe-prosjektet er
et strategisk tiltak for å styrke rekrutteringen av journalister
med flerkulturell bakgrunn.
NRK Nynorsk mediesenter er et annet strategisk tiltak
som har til formål å styrke rekruttering av nynorskspråklige
journalister.

Arbeidsmiljøet
Sykefraværet i NRK utgjorde i 2015 5,0 prosent, hvilket er
en liten nedgang fra 5,1 prosent i 2014. Det egenmeldte
sykefraværet var på 1 prosent, mens det legemeldte fraværet
ligger på 4 prosent.
"Friskhetsnivået" i NRK synliggjøres av antall ansatte uten
sykefraværsdager gjennom hele året. I 2015 var denne
andelen på 23,6 prosent, en nedgang fra 25,6 prosent i 2014.
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. Pga. økning i sykefravær relatert
til psykiske lidelser er det satt inn tiltak (lederopplæring) for å
øke kompetansen i oppfølging av disse sakene.
I 2015 ble det tilsammen meldt 46 arbeidsulykker, avvik og
nestenulykker. I 13 av disse ble det registrert sykefravær.
Det ble også registrert en alvorlig arbeidsulykke i NRK i
2015. Dette var en trafikkrelatert dødsulykke der Politi og
Arbeidstilsynet ble varslet i henhold til gjeldende prosedyrer.
NRK hadde i 2015 et HMS-mål knyttet til bruk av biler og
andre kjøretøy, og hoved-aktivitetene var kurstilbud og korte
informasjonsvideoer beregnet på alle medarbeiderne. Målet
har medført økt interesse for bilparken og sikkerhetsutstyret,
og antallet henvendelser knyttet til sikker bilbruk har økt.
Det er etablert et dagskurs i sikkerhet på reportasjer for
journalister i Distriktsdivisjonen, dette er avholdt flere
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steder i 2015 og videreføres i 2016. Det samme gjelder
sikkerhetskurs for programproduksjon.
I forbindelse med omstillingsprosesser og andre endringer
gjennomføres det rutinemessig en Arbeidsmiljøvurdering
sammen med fagforeninger og vernetjeneste. Dette er
en faglig fundert vurdering av de arbeidsmiljømessige
konsekvensene en omstilling medfører, og bidrar til et bredt
beslutningsgrunnlag.
NRK har gjennom mange år etablert et godt
samarbeidsklima med vernetjeneste og fagforeninger på
arbeidsmiljøfeltet. Dette gir økt kvalitet på HMS-arbeidet
og en god plattform for kontinuerlig forbedring av HMSsystemet.
NRK skal utføre allmennkringkasteroppdraget og levere
norsk innhold til publikum i en stadig sterkere og mer
global konkurranse. Dette skjerper kvalitetskravene og
konkurransen om publikums tid og oppmerksomhet.
NRK må levere norsk innhold som står fram og kan måle
seg mot det beste i verden. For å klare dette må NRK
ha et arbeidsmiljø som stimulerer til gode prestasjoner.
Medarbeiderundersøkelsens viktigste formål er å gi en
indikasjon på om NRK har et arbeidsmiljø som fremmer
innovasjon, utvikling og gode prestasjoner. Den skal gi
kunnskap om hva NRKs organisasjon er gode på og hva som
kan forbedres.

Det ytre miljøet
NRKs bygg på Marienlyst, i Bergen og i Trondheim
er tilknyttet fjernvarme, og olje er 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.
Det ble utført asbestsanering av ventilasjonskanaler
på Marienlyst i 2015 i henhold til gjeldende forskrifter.
Spesialavfall oppbevares i forskriftsmessige containere. NRK
har blant annet returordninger for utrangert teknisk utstyr,
som avhendes forskriftsmessig.
NRK arbeider med å forbedre lys- og varmestyring
og integrering mot sentral driftskontroll. Ved større
vindusutskiftinger benyttes dagens energieffektive glass.
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».

198

Strategi og organisasjon

STYRETS BERETNING

NRK gjennomførte et scenarioarbeid i løpet av 2015
som danner grunnlaget for strategiplanen for 2016-2021.
Scenarioarbeidet peker på en framtid med høyere tempo, en
rask teknologisk utvikling, sterkere konkurranse, hyppige
endringer i markedet og behov for høy endringsevne
og nye leveranser. Det innebærer at innovasjonsevnen i
hele organisasjonen må være i sterk utvikling i årene som
kommer.

Samtidig med framleggelsen av stortingsmeldingen,
oppnevnte regjeringen et utvalg som skal vurdere og fremme
forslag til tiltak og rammebetingelser for å sikre norsk
mediemangfold. Utvalgets arbeid vil med sannsynlighet
også få betydning for NRK, ettersom det i regjeringens
forslag til ny NRK-plakat er inntatt en bestemmelse som slår
fast at NRK skal ha et selvstendig ansvar for å bidra til det
norske mediemangfoldet. Mediemangfoldsutvalget skal
levere sin utredning i form av en NOU til Kulturdepartementet
innen 1. mars 2017.

NRK vedtok i juni 2015 følgende strategiske
organisasjonsmål for NRK: "NRK er en innholdsprodusent
og publisist i verdensklasse."

Høsten 2015 oppnevnte regjeringen en egen ekspertgruppe
som skal utrede alternativer for offentlig finansiering av NRK.
Gruppen skal levere sin rapport 1. juli 2016.

For å nå dette målet skal NRK:

Det er utfordringer knyttet til å drive NRKs virksomhet fra det
eksisterende hovedkontoret på Marienlyst i Oslo. Styret har
gitt administrasjonen i oppdrag å fortsette prosessen med å
sikre NRK hensiktsmessige lokaler i framtida.

• Konsentrere ressurser og kompetanse mot
innholdsproduksjon og publisering.

Resultatdisponering
Det framlagte årsresultatet gir etter styrets mening en
riktig framstilling av virksomheten i 2015. Styret foreslår at
underskuddet på 238 millioner kroner i NRK dekkes av annen
egenkapital. NRKs bokførte egenkapital blir etter dette
1 165 millioner kroner, hvorav 165 millioner kroner er
annen egenkapital.
For konsernet viser årsresultatet et underskudd
på 183 millioner kroner.

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

• Jobbe systematisk med nyskaping.
• Utvikle og rekruttere de beste talentene.

Styrets sammensetning
Det har ikke vært endringer i styrets sammensetning i 2015.

• Speile befolkningen i innhold og organisasjon.
• Drive fleksibelt og kostnadseffektivt.
Skal NRK tåle tempo og endringene vi kommer til å møte,
vil evnen til både å drive effektivt, respondere raskt på
muligheter og utfordringer og systematisk arbeide med
innovasjon og nyskaping, være avgjørende.

Rammebetingelser og framtidsutsikter
Regjeringen la i juni 2015 fram Meld. St. 38 (2014-2015)
Open og opplyst om allmenn-kringkasting og mediemangfold. I stortingsmeldingen uttales bl.a. at globaliseringen
av mediemarkedet fører til at det i vår tid er minst like viktig
som tidligere med en allmennkringkaster for å ivareta norsk
innhold, kultur og språk.
Stortinget behandlet meldingen 1. mars 2016 og et
bredt politisk flertall støttet opp om regjeringens
forslag. Stortingsbehandling vil føre til endringer i
NRK-plakaten og utvidelse av enkelte konkrete krav i
allmennkringkastingsoppdraget. Forslaget til endringer
i NRK-plakaten innebærer at denne begrenses til først
og fremst å fokusere på de overordnede kravene i NRKs
allmennkringkasteroppdrag, mens de mer detaljerte og
konkrete kravene fastsettes i vedtektene, som tidligere.
På enkelte områder vil imidlertid også de materielle
kravene bli endret. Bl.a. vil NRKs plikt til å sette ut
produksjonsoppdrag til eksterne produsenter øke.
Videre vil plikten til å spille norsk musikk i NRK P1,
P2 og P3 øke fra 35 prosent til 40 prosent.

Birger Magnus er styrets leder, Gunvor Ulstein er nestleder.
Øvrige aksjonærvalgte styremedlemmer er Audhild
Gregoriusdotter Rotevatn, Geir Bergkastet og Ellen Inga
O. Hætta. Lars Toverud, May-Britt Bøhn og Per Ravnaas er
representanter for de ansatte.
Styrets vararepresentanter er Cato Hellesjø og
Silje Aspholm Hole.

Endringer i ledelsen
Høsten 2015 gikk direktør for nyheter, Per Arne Kalbakk, over
i nyopprettet stilling som etikkredaktør. Alexandra Beverfjord
tok over som direktør for nyheter. I september fratrådte
direktør Nils Johan Heatta, og Mona Alette Solbakk tiltrådte
samtidig som ny direktør for NRK Sápmi.
Toppledelsen består ved utgangen av 2015 i tillegg til
kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen av følgende
divisjonsdirektører: Øyvind Lund (Medier), Alexandra
Beverfjord (Nyheter), Vibeke Fürst Haugen (Marienlyst),
Grethe Gynnild-Johnsen (Distrikt), Jon Espen Lohne
(Medietjenester), Mona Alette Solbakk (NRK Sápmi), Olav A.
Nyhus (juridisk, rettigheter og personal) og Annika Biørnstad
(Strategi).

Oslo, den 14. mars 2016
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Resultatregnskap (beløp i hele 1 000 kroner)

Balanse – Eiendeler (beløp i hele 1 000 kroner)

Konsern

NRK AS

2015

2014

Note

5 411 817

5 270 862

Kringkastingsavgift

181 409

239 428

Annen driftsinntekt

5 593 226

5 510 300

2, 14

Sum driftsinntekter

Konsern

2015

2014

5 411 817

5 270 862

154 935

185 214

5 566 752

5 456 076

Beholdningsendring egenproduserte
-84 522

63 462

Programmer

3

-84 522

63 462

2 538 991

2 573 723

Lønnskostnad

4

2 520 677

2 554 605

82 637

0

82 637

0

616 127

435 029

Pensjonskostnad

620 896

432 648

352 514

346 866

Honorarer og fremmedytelser

345 071

323 547

460 887

443 368

Sendetekniske kostnader

6

460 887

443 368

259 979

258 419

Avskrivning og nedskrivning

7

259 756

258 389

1 616 168

1 408 908

Andre driftskostnad

8

1 616 054

1 407 482

5 842 781

5 529 775

Sum driftskostnader

5 821 457

5 483 502

-249 555

-19 475

55 223

7 355

18 909

28 749

5 893

3 954

472

434

9 808

8 262

69 75

31 362

-179 810

11 888

Omstillingskostnad
5

Driftsresultat
Resultat fra tilknyttet selskap

9

Renteinntekt
Annen finansinntekt
Rentekostnad
Annen finanskostnad
Sum finansposter

Resultat før skattekostnad

2 868

3 658

Skattekostnad

-182 678

8 229

Årsresultat

-182 678

122 099

99 180

Sportsrettigheter

19

121 963

98 975

374

1 006

Utsatt skattefordel

10

0

0

122 446

100 187

121 963

98 975

Sum immaterielle anleggsmidler
Varige driftsmidler

626 687

661 577

Tomter, bygninger og annen fast eiendom

7

626 687

661 577

951 005

893 107

Driftsløsøre og transportmidler

7

950 357

892 954

1 577 692

1 554 685

1 577 044

1 554 531

9

49 000

49 000

9

25 481

29 281

Investeringer i aksjer og andeler

11

3 536

3 606

Pensjonsmidler

5

0

82 319

9, 14

44 193

101 441

122 211

265 648

1 821 218

1 919 154

7 287

5 005

635 953

504 396

643 240

509 401

Sum varige driftsmidler

Finansielle anleggsmidler
0

0

Investeringer i datterselskap

11 746

12 343

3 536

3 606

0

82 319

83 008

129 328

Langsiktige fordringer

98 290

227 597

Sum finansielle anleggsmidler

1 798 429

1 882 469

Investeringer i tilknyttede selskaper og
felleskontrollert virksomhet

17 256

27 082

5 163

3 817

454

434

9 798

7 935

Omløpsmidler

17 635

31 477

Beholdninger

834

976

-237 904

3 075

Sum anleggsmidler

7 611

5 606

635 953

504 396

Programmer

643 564

510 003

Sum beholdninger

Teknisk utstyr og rekvisita
3

Fordringer
356 738

393 961

Kundefordringer

12

357 338

379 711

77 756

92 489

Andre fordringer

14

73 270

96 403

434 494

486 450

Sum fordringer

430 608

476 114

227 622

188 749

Sum omløpsmidler

1 301 469

1 174 264

Sum eiendeler

3 122 687

3 093 419

3 075
-237 904

31.12.2014

Immaterielle anleggsmidler

8 946

4 051

31.12.2015

Anleggsmidler

5 468

Overført annen egenkapital
Overført fra annen egenkapital

Note

-27 426

Overføringer og disponeringer
8 229

31.12.2014

-254 705

-237 070

10

31.12.2015

NRK AS

Bankinnskudd/kontanter og lignende
265 103

225 161

1 343 160

1 221 614

3 141 589

3 104 082

Bankinnskudd og kontanter

13
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KONTANTSTRØMSANALYSE203

Balanse – Egenkapital og gjeld (beløp i hele 1 000 kroner)

Kontantstrømsanalyse (beløp i hele 1 000 kroner)

Konsern
31.12.2015

Konsern

NRK AS

31.12.2014

Note

31.12.2015

31.12.2014

2015

NRK AS
2014

Innskutt egenkapital
1 000 000

Aksjekapital

15

1 000 000

1 000 000

Opptjent egenkapital
85 867

268 546

1 085 867

1 268 546

Annen egenkapital

15

Sum egenkapital

163 688

401 592

1 163 688

1 401 592

Gjeld
Avsetning for forpliktelser
844 738

799 431

Pensjonsforpliktelser

5

843 587

795 679

78 388

124 940

Andre avsetninger for forpliktelser

9

0

0

923 126

924 371

Sum avsetning for forpliktelser

843 587

795 679

Kortsiktig gjeld
113 174

0

140 419

Gjeld til kredittinstitusjoner

13

113 174

0

187 208

Leverandørgjeld

14

140 107

188 520

213 059

199 306

Skyldige offentlige avgifter

211 983

197 929

2 209

3 773

834

975

663 734

520 878

Annen kortsiktig gjeld

649 314

508 726

1 132 595

911 165

Sum kortsiktig gjeld

1 115 412

896 149

2 055 721

1 835 536

Sum gjeld

1 958 999

1 691 827

3 141 589

3 104 082

Sum egenkapital og gjeld

3 122 687

3 093 419

Betalbar skatt

2015

2014

-237 070

4 051

-975

-771

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter:

Egenkapital

1 000 000

Note

10

-179 810

11 888

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter:

-3 773

-2 559

Resultat før skattekostnad

10

-55 223

-7 729

Resultat fra tilknyttede selskap

9

0

0

-6 946

0

Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler

6

-6 946

0

-259 871

249 197

Ordinære avskrivninger

6

259 648

249 167

108

9 223

Nedskrivning anleggsmidler

6

108

9 223

-133 561

-30 938

-133 839

-30 837

37 223

-2 012

22 373

6 136

-46 789

-35 977

Endring i leverandørgjeld

-48 413

-33 351

127 627

174 036

Forskjell mellom kostnadsført pensjon og
inn-/utbetaling i pensjonsordning

130 227

173 294

146 694

-19 316

Endringer i andre tidsavgrensningsposter

144 482

-26 250

145 420

345 813

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter:

129 595

350 662

12 382

3 378

-287 706

-339 308

3 800

0

5 468

8 946

60 659

27 465

0

0

2 000

0

-500

0

0

-4 224

-203 897

-303 743

113 174

-80 027

Endringer i varelager
Endringer i kundefordringer

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter:
12 382

3 378

-288 355

-339 481

3 800

0

5 468

8 946

0

0

46 552

16 500

2 000

0

0

-500

-500

-4 224

-218 653

-315 381

Innbetaling ved salg av varige driftsmidler
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler

6

Tilbakebetaling aksjekapital fra tilknyttet selskap
Innbetaling av utbytte fra tilknyttet selskap

9

Innbetalinger av lån fra datterselskap
Innbetalinger av lån fra tilknyttet selskap
Innbetaling salg av andel
Utbetalinger av lån til tilknyttet selskap
Utbetalinger av lån til felleskontrollert virksomhet
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter:
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter:

113 174

-80 027

Innbetaling kortsiktig gjeld i form av kassekreditt

13

113 174

113 174

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

113 174

-80 027

39 942

-49 095

Netto endringer i kontanter og kontantekvivalenter

38 872

38 872

225 161

274 256

Beholdninger av kontanter og kontantekvivalenter 1.1.

188 749

221 857

225 161

225 161

Beholdninger av kontanter og kontantekvivalenter 31.12

227 621

188 749
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NRK AS
Noter til regnskapet
for 2015
Note 1 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og
god regnskapsskikk.

Utarbeidelse av konsernregnskap
Konsernregnskapet omfatter morselskapet NRK AS
(NRK), datterselskapet NRK Aktivum AS og de tilknyttede
selskapene Norges Televisjon AS, RiksTV AS og Norges
mobil-tv AS 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
og varige driftsmidler. I morselskapet vurderes tilknyttede
selskaper etter kostmetoden, mens det i datterselskapet
vurderes etter egenkapitalmetoden. De tilknyttede
selskapene og den felleskontrollerte virksomheten er vurdert
etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet.
Varige driftsmidler balanseføres i morselskapet dersom
kostpris overstiger 200 000 kroner og levetiden er over tre år,
mens det i datterselskapet balanseføres ved kostpris over 15
000 kroner og levetiden er over tre år.

Kontantstrømoppstillingen

NOTER205

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.

Immaterielle eiendeler
Immaterielle eiendeler er balanseført i den utstrekning
kriteriene for balanseføring er oppfylt. Innkjøpte
sportsrettigheter balanseføres til anskaffelseskost, og
avskrives når sportsrettigheten vises. Sportsrettighetene er
klassifisert som immaterielle eiendeler.
Note 19 viser hvor store kontraktsmessige forpliktelser som
NRK har inngått avtale for, men som ikke er betalt og som
derfor ikke vises i balanseoppstillingen.

Varige driftsmidler

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.

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over
driftsmiddelets 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 driftsmiddelets kostpris og avskrives i takt med
driftsmiddelet.

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

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.

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 sjablongmessig 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
Framtidige betalingsforpliktelser i utenlandsk valuta med
en forventet verdi større enn en million kroner sikres ved
kjøp av terminkontrakter i utenlandsk valuta, de blir deretter
benyttet ved betaling av inngått kontrakt. Formålet er å sikre
kontantstrømmer knyttet 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 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 tilvirkningskost, 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 knyttet til
nedskrivning og ukurans.

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.

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 én gjelder for perioden 01.01.30.06. og lisenstermin to gjelder for perioden 01.07.-31.12.
Inntektsføring av kringkastingsavgiften samsvarer med
lisensterminene.
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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 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. Denne ble avviklet 31.12.15. Ordningen var en
ytelsesplan, som betyr at selskapet har hatt det økonomiske
ansvaret for pensjonsytelsen. Fra og med 01.01.16 har NRK
en innskuddspensjonsordning.

NOTER207

NRK er medlem av Fellesordningen for AFP. Premiesatsen for
2015 for AFP er 2,4 prosent av sam¬lede utbetalinger mellom
1 og 7,1 ganger grunnbeløpet til bedriftens arbeidstakere.
Denne pensjonsordningen medfører en forpliktelse som kan
beregnes. Forpliktelsen er beregnet og avsatt i regnskapet.

Note 2
Spesifisering av annen driftsinntekt
(beløp i hele 1 000 kroner)

Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både
periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt.
Utsatt skatt er beregnet med 25 prosent på grunnlag
av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom
regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt
ligningsmessig underskudd til framføring ved utgangen
av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende
midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i
samme periode er utlignet og nettoført.

2015

2014

NRK Aktivum, royalties og salg av produksjonsressurser

77 448

109 362

Offentlige tilskudd

28 004

31 220

Salg av arkivmateriale og programmer

9 449

13 546

Inntekter fra husleie og parkering

6 176

6 548

Inntekter i kantine og kiosk

20 892

21 349

Øvrige inntekter (avgang anleggsmidler, KORK m.m.)

12 966

4 008

154 935

185 214

Sum andre driftsinntekter

Selskapet har også usikrede pensjonsordninger. Dette
omfatter i hovedsak pensjonsforpliktelser som utbetales over
driften.
Ved verdsettelsen av pensjonsmidler og
pensjonsforpliktelser er det benyttet estimert verdi ved
regnskapsavslutningen. De estimerte verdiene korrigeres
hvert år i samsvar med beregning foretatt av aktuar.
Medlemmene i den kollektive pensjonsordningen betaler
selv 2,5 prosent av fast lønn og faste tillegg til ordningen.
Regnskapsmessig er dette tilskuddet behandlet som en
reduksjon i de aktuarberegnede pensjonskostnadene.
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.

Note 3
Beholdning av innkjøpte og
egenproduserte programmer
(beløp i hele 1 000 kroner)

Mor/konsern
2015

2014

Innkjøpte filmer og serier

107 458

87 915

Egne produksjoner under arbeid

230 843

157 670

42 112

30 657

251 079

224 582

4 460

3 574

635 953

504 396

Ferdige egne produksjoner
Entrepriseproduksjoner eksterne produsenter
Dubbingkostnader
Sum

Beholdningsendring for egne produksjoner under arbeid og ferdige egne produksjoner
fra 2014 til 2015 er en økning på 85 millioner kroner.
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Note 4
Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser
(beløp i hele 1 000 kroner)

NRK

Konsern

2015

2014

2015

2014

2 184 379

2 213 417

2 200 149

2 229 225

299 912

295 445

301 979

297 839

36 387

45 743

36 864

46 659

2 520 667

2 554 605

2 538 991

2 573 723

Samlede lån til ansatte

4 229

4 483

4 229

4 483

Gjennomsnittlig antall årsverk

3 583

3 657

3 603

3 682

Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Andre ytelser
Sum

Samlet godtgjørelse til kringkastingssjef (administrerende
direktør) Thor Gjermund Eriksen i 2015 utgjorde 2 991 337
kroner. Styret i NRK har opprettet et godtgjørelsesutvalg
som skal vurdere avlønning av kringkastingssjefen. Eriksen
omfattes av NRKs kollektive personforsikringsordninger. Det
er innbetalt 107 057 kroner i pensjonspremie til selskapets
kollektive pensjonsordning i 2015. I tillegg har Eriksen en
pensjonsavtale der det årlig avsettes et beløp som tilsvarer
25 prosent av lønn over 12G.

Samlet godtgjørelse til styret i 2015 var 1 037 100 kroner,
herav til styrets leder 246 500 kroner, styrets nestleder 145
500 kroner og øvrige styremedlemmer totalt 645 100 kroner.
Varamedlemmene får godtgjørelse basert på oppmøte i
styremøter gjennom året. Det er ikke inngått avtale med
styreleder om særskilt vederlag ved opphør eller endring av
verv, det er heller ikke inngått avtale om bonus.
Det er kostnadsført følgende honorar til revisor eksklusiv
mva.:

Ved fratredelse ved åremålsperiodens slutt er det
avtalt tre måneder med etterlønn. Ved fratredelse før
åremålsperiodens slutt er det avtalt lønn i oppsigelsestiden
på seks måneder.

(beløp i hele 1 000 kroner)

NRK

Konsern

Lovpålagt revisjon

500

600

Andre attestasjonstjenester

143

240

0

0

Andre tjenester utenfor revisjon

210

224

Sum

853

1 064

Skatterådgivning
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Årets pensjonskostnad knyttet til den sikrede ordningen:

Note 5
Pensjonsforpliktelser
NRK og NRK Aktivum avviklet den kollektive pensjonsavtalen
i DNB per 31.12.15, bortsett fra for ansatte medlemmer i
ordningen som er delvis uføre eller arbeidsuføre med rett til
sykepenger per 31.12.15. Fra og med 01.01.16 ble alle ansatte
meldt inn i innskuddsbasert pensjonsordning i Storebrand.
I tillegg til den sikrede ordningen har NRK vært ansvarlig
for forpliktelser knyttet til AFP-ordning for ansatte i
aldersområdet 62 til 67 år, denne ordningen avvikles pr
31.12.15.
Det er avsatt midler til oppbygging av tilleggspensjon til
tidligere kringkastingssjef og til nåværende.
Regnskapsføringen av pensjon skjer i samsvar med Norsk
RegnskapsStandard 6 om pensjonskostnader for både
ytelsesordningen og driftspensjonene.
NRK er tilsluttet Fellesordningen for AFP som er en
tariffbasert pensjonsordning for ansatte i privat sektor.
Ytelsen er livsvarig og den ansatte kan ta ut ytelsen fra fylte
62 år (forutsatt at vilkårene for uttak er oppfylt).
Det er foretatt en beregning av denne forpliktelsen etter
følgende prinsipper:
• Ordningen er aktuarberegnet som en driftspensjon
fratrukket 1/3 av AFP som dekkes av staten.
• Dersom AFP-ordningen opphører legges det til grunn
at NRK vil måtte innføre en driftspensjon eller en annen
løsning som gir tilsvarende ytelser.
• Pensjonsløftet anses oppfylt ved 62 år og fraregnes etter
62 år med amortisering over 15 år.
Tidligere har forpliktelsen blitt beregnet som om NRKs
pensjonsløfte var livsvarig, og ikke oppfylt ved 62 år. Denne
feilen er korrigert i regnskapet for 2015, og innarbeidet i
tabellene nedenfor for 2014.

(beløp i hele 1 000 kroner)

Tidligere år har NRK ikke balanseført hele forpliktelsen
knyttet til forpliktelsen for AFP-ordningen. Manglende
avsetning per 31.12.2014 var opprinnelig beregnet til MNOK
260. I løpet av 2015 har selskapet og konsernet korrigert en
feil i beregningen av AFP pensjonsforpliktelse, se ovenfor,
med den virkning at den beregnede forpliktelsen er redusert
fra kr MNOK 1 017 til MNOK 758 pr 31. desember 2014. Etter
reduksjon av forpliktelsen var manglende avsetning per
31.12.2014 lik MNOK 34.
Total forpliktelse er av aktuar beregnet til 689 millioner kroner
pr 31.12.15, og NRK har avsatt for dette.

Når det gjelder klassifisering i balansen har morselskapet
bokført en forpliktelse på 45 millioner kroner knyttet til
gjenværende medlemmer i ytelsesordningen (delvis uføre
og ansatte som er syke per 31.12.15), mens datterselskapet
har bokført en forpliktelse på 1 millioner kroner med de
samme forutsetninger. Pensjonsforpliktelsen for sykemeldte
er beregnet som en andel av de aktive medlemmene
som tilsvarer andel sykemeldte i NRK. Forpliktelsen antas
beregnet noe for høyt da det er sannsynlig at de fleste av
de sykemeldte enten blir friske eller blir helt uføre. Korrekt
forpliktelse vil først kunne beregnes eksakt per 31.12.16,
og vil erfaringsmessig ligge på et lavere nivå enn den
beregnede forpliktelsen per 31.12.15. I morselskapet er det i
tillegg bokført forpliktelser for driftspensjoner på 99 millioner
kroner, forpliktelser for AFP i Fellesordningen på 689
millioner kroner og andre forpliktelser knyttet til avviklingen
av ytelsesordningen på 10 millioner kroner.

Konsern

2015

2014

2015

2014

235 230

199 437

237 887

201 376

92 887

131 939

93 315

132 485

-82 405

-102 244

-82 762

-102 750

Amortisering av planendring/estimeringstap

89 871

62 622

89 871

62 622

Resultatført aktuarielt tap ved planendring

84 413

0

76 397

0

Administrasjonskostnader

28 157

22 883

28 362

23 066

-52 336

-50 816

-52 648

-51 153

35 877

33 014

36 261

33 297

431 694

296 834

426 683

298 942

Nåverdi av årets pensjonsopptjening
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
Avkastning på pensjonsmidler

Ansattes medlemsinnskudd
De totale pensjonskostnadene i 2015 ble for NRK 621
millioner kroner som inneholder de aktuarberegnede
kostnadene knyttet til AFP i fellesordningen,
ytelsesordningen, driftspensjoner og øvrige
avviklingskostnader. Tilsvarende tall for konsern ble 616
millioner kroner.

NRK

Arbeidsgiveravgift
Netto pensjonskostnad

Årets pensjonskostnad knyttet til den usikrede ordningen:

(beløp i hele 1 000 kroner)

NRK

Konsern

2015

2014

2015

2014

Nåverdi av årets pensjonsopptjening

1 073

910

1 073

910

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen

1 571

2 521

1 571

2 521

Resultatført aktuarielt tap/(gevinst)

3 139

2 490

3 139

2 490

Resultatført aktuarialt tap ved planendring

68 031

Resultatført planendring
Arbeidsgiveravgift
Netto pensjonskostnad

68 031
-520

-520

2 890

450

2 890

450

76 704

5 851

76 704

5 851
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Pensjonsmidler(+)/forpliktelser(-) knyttet til den sikrede ordningen:
(beløp i hele 1 000 kroner)

Pensjonskostnader og -forpliktelse knyttet til AFP i Fellesordningen:

NRK
2015

2014

2015

2014

Beregnede pensjonsforpliktelser per 31.12.

-186 878

-4 064 749

-190 475

-4 083 333

Pensjonsmidler (til markedsverdi) per 31.12.

146 840

2 457 852

149 418

2 470 032

Ikke resultatført virkning av estimatavvik/planendringer
Arbeidsgiveravgift
Netto pensjonsmidler(+)/forpliktelser(-)

1 899 720

Konsern

(beløp i hele 1 000 kroner)

Konsern

1 903 211

-5 245

-210 504

-5 378

-211 342

-45 283

82 319

-46 435

78 568

2015

2014 omarbeidet

2014

-61 021

80 915

80 915

Innbetalt premie til AFP Fellesordningen

38 739

34 213

34 213

Arbeidsgiveravgift

-2 951

15 108

15 108

-25 233

130 236

130 236

Årets resultatførte avsetning(+)/tilbakeføring(-)

Pensjonskostnad AFP i Fellesordningen

NRK/Konsern

(beløp i hele 1 000 kroner)

Pensjonsforpliktelser knyttet til den usikrede ordningen:
(beløp i hele 1 000 kroner)

NRK

Konsern

Balanseført forpliktelse AFP i Fellesordningen 01.01.

2015

2014

2015

2014

Beregnede pensjonsforpliktelser per 31.12.

-69 085

-83 507

-69 085

-83 507

Ikke resultatført virkning av estimatavvik/planendringer

-19 419

55 488

-19 419

55 488

Arbeidsgiveravgift

-10 734

-9 620

-10 734

-9 620

Netto pensjonsforpliktelse

-99 238

-37 639

-99 238

-37 639

Pensjonskostnader og -forpliktelse knyttet til AFP i Fellesordningen:

Arbeidsgiveravgift
Balanseført forpliktelse AFP i Fellesordningen

2014 omarbeidet

2014

-61 021

80 915

80 915

Aktuarberegnet forpliktelse inklusiv arbeidsgiveravgift

Innbetalt premie til AFP Fellesordningen

38 497

33 992

33 992

Avsatt pensjonsforpliktelse AFP i Fellesordningen i regnskapet

Arbeidsgiveravgift

-2 951

15 057

15 057

For lite avsatt i forhold til aktuarberegnet forpliktelse

-25 475

129 964

129 964

Pensjonskostnad AFP i Fellesordningen

2014

-758 050

-666 535

-666 535

61 021

-80 915

-80 915

7 994

-10 600

-10 600

-689 035

-758 050

-758 050

NRK/Konsern

(beløp i hele 1 000 kroner)

2015
Årets resultatførte avsetning(+)/tilbakeføring(-)

2014 omarbeidet

Avsatt til AFP i Fellesordningen:

NRK

(beløp i hele 1 000 kroner)

Årets endring forpliktelse AFP i Fellesordningen

2015

2015

2014 omarbeidet

2014

689 035

791 814

1 017 983

-689 035

-758 050

-758 050

0

33 764

259 933
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Sum pensjonskostnader
NRK

(beløp i hele 1 000 kroner)

Note 6
Sendetekniske kostnader

Konsern

2015

2014

2015

2014

Pensjonskostnader sikret ordning

431 694

296 834

426 683

298 942

Pensjonskostnader usikret ordning

76 704

5 851

76 704

5 851

Pensjonskostnader AFP i Fellesordningen

-25 475

129 964

-25 233

130 236

Øvrige pensjonskostnader
knyttet til avvikling ytelsesordningen
Sum pensjonskostnader

137 973

0

137 973

0

620 896

432 648

616 127

78 568

Pensjonsmidler 31.12.

(beløp i hele 1 000 kroner)

Mor/Konsern
2015

2014

TV

121 428

123 491

Radio – analog

121 144

120 932

Radio – digital

173 834

162 630

Nett

21 935

15 943

Kontribusjon

13 821

11 124

8 725

9 247

460 887

443 368

Øvrig

(beløp i hele 1 000 kroner)

NRK

Sum

Konsern

2015

2014 omarbeidet

2015

2014 omarbeidet

Beregnede midler sikret ordning

0

82 319

0

82 319

Sum pensjonsforpliktelser

0

82 319

0

82 319

Note 7
Varige driftsmidler
(beløp i hele 1 000 kroner)

Pensjonsforpliktelser 31.12.
(beløp i hele 1 000 kroner)

NRK
2015

Konsern

2014 omarbeidet

Anskaffelseskost 01.01.

2015

2014 omarbeidet

Tilgang 2015

-46 435

-3 752

Avgang 2015

Beregnede forpliktelser sikret ordning

-45 283

Beregnede forpliktelser usikret ordning

-99 238

-37 639

-99 238

-37 639

-689 035

-758 050

-689 035

-758 050

Beregnede forpliktelser AFP i Fellesordningen
Øvrige avsetninger pensjon

-10 030

Sum pensjonsforpliktelser

-843 587

-10 030
795 679

844 738

799 431

Mor
Tomter

Bygninger

Driftsløsøre og
transportmidl.

Sum

78 502

1 759 376

5 714 957

7 552 835

6 872

280 834

287 706

2 161

467

5 437

1 176 301

4 822 003

5 998 304

36 684

222 964

259 648

2 809

Akkumulerte av-/nedskrivninger 01.01.
Årets ordinære avskrivninger
Årets nedskrivninger

108

Bokført verdi 31.12.

75 585

108
551 102

950 357

Økonomisk levetid

5–40 år

4 – 10 år

Avskrivningsplan

Lineær

Lineær

1 577 044
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(beløp i hele 1 000 kroner)

Anskaffelseskost 01.01.

Konsern
Tomter

Bygninger

Driftsløsøre og
transportmidl.

Sum

78 502

1 759 376

5 719 050

7 556 929

6 872

281 483

288 355

2 161

467

5 437

1 176 301

4 825 943

6 002 244

36 684

223 118

259 803

Tilgang 2015
Avgang 2015

2 809

Akkumulerte av-/nedskrivninger 01.01.
Årets ordinære avskrivninger
Årets nedskrivninger

108

Bokført verdi 31.12.

75 585

(beløp i hele 1 000 kroner)

108
551 102

951 005

Økonomisk levetid

5–40 år

4 – 10 år

Avskrivningsplan

Lineær

Lineær

Note 8
Spesifisering av andre driftskostnader

1 577 692

NRK

Konsern

2015

2014

2015

2014

Rettigheter

866 983

680 359

866 983

680 359

Tap på fordringer

101 135

116 786

101 135

116 784

Kjøp og vedlikehold utstyr m.m.

185 041

166 994

185 041

167 474

Kostnader lokaler

127 550

127 504

127 550

127 504

Reisekostnader

123 447

125 697

123 658

126 256

Leie utstyr/tjenester

76 200

58 943

76 200

58 943

Tele, data og porto

41 677

41 715

41 677

41 715

Andre driftskostnader

94 021

89 484

93 924

89 870

1 616 054

1 407 482

1 616 168

1 408 908

Sum andre driftskostnader

Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler
Kostnader til rettigheter har økt med 187 millioner kroner fra 2014 til 2015, økningen skyldes økt kjøp og visning av eksterne
produksjoner samt sportsrettigheter knyttet til vinteridrett.

(beløp i hele 1 000 kroner)
Avtaleperiode

Årlig leie

Gjenstående leieperiode

2 (+1+1) år

11 681

9 måneder

Inventar og programteknisk utstyr

1-6 år

163

0

Bygninger

25 år

1 385

7 år

Transportmidler

Sum

13 229
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Note 9
Datterselskap, tilknyttede selskaper
og felleskontrollert virksomhet
(beløp i hele 1 000 kroner)

Forretningskontor

Eierandel

Stemmeandel

• NRK AS

50%

50%

• P4 Radio Hele Norge AS

50%

50%

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

Forretningskontor

Eierandel

Stemmeandel

Datterselskap
NRK Aktivum AS

Oslo

100%

100%

Digitalradio Norge AS

Oslo

Eiere tilknyttet selskaper
Norges Televisjon AS

Balanseverdi

(beløp i hele 1 000 kroner)

Oslo

• NRK AS

33,33%

33,33%

• TV 2 Gruppen AS

33,33%

33,33%

• Telenor Media & Content Services AS

33,33%

33,33%

Egenskapital

Resultat

NRK

-15 086

52 022

49 000

Konsern

Datterselskap
NRK Aktivum AS
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

Balanseverdi morselskap

(beløp i hele 1 000 kroner)

Egenskapital

Resultat

31.12.2014

Tilbakebetaling
aksjekapital

31.12.2015

NRK Televisjon AS

28 884

28 050

16 961

3 800

13 161

NRK mobil-tv AS

-6 993

-461

Oslo

• NRK AS

33,33%

33,33%

• TV 2 Gruppen AS

33,33%

33,33%

• Mordern Times Group MTG AS

33,33%

33,33%

Tilknyttede selskaper
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Note 10 Skatt

Balanseverdi konsern

(beløp i hele 1 000 kroner)
Egenskapital

Resultat

31.12.2014

Tilbakebetaling
aksjekapital

Utbytte

3 800

5 468

Resultatandel

31.12.2015

(beløp i hele 1 000 kroner)
NRK er ikke skattepliktig for sin ordinære virksomhet. Leieinntekter på fast eiendom utenfor ordinær virksomhet beskattes.

Tilknyttede selskaper
Norges Televisjon AS
RiksTV AS
NRK mobil-tv AS

28 884

28 050

-153 141

105 100

-6 993

-461

11 664

9 350

11 746

Årets skattekostnad fordeler seg på:

NRK

Konsern

31.12.2015

31.12. 2014

31.12. 2015

31.12. 2014

Driftsmidler

0

0

-222

-382

Varebeholdning

0

0

-48

-19

Utestående fordringer

0

0

-380

-93

Andre midlertidige forskjeller

0

0

-736

-3 233

Netto midlertidige forskjeller

0

0

-1 386

-3 727

Grunnlag for utsatt skatt/skattefordel i balansen

0

0

-1 386

-3 727

25%/27% utsatt skatt/(-fordel)

0

0

-347

-1 006

Ikke oppført utsatt skattefordel

0

0

0

0

Utsatt skatt/skattefordel(-) i regnskapet

0

0

-347

-1 006

-237 070

4 051

-179 810

11 888

Midlertidige forskjeller som inngår i skattegrunnlaget:

Resultat fra tilknyttede selskaper i 2015 er relatert til
utbytte på 5,5 millioner kroner og resultatandel på 9,4
millioner kroner fra Norges Televisjon AS samt tilbakeføring
av nedskrivning på 46,5 millioner kroner knyttet til
tilbakebetaling av lån fra RiksTV AS.

NRK Aktivum har per 31.12.15 ytet et lån på 78,4 millioner
kroner til RiksTV AS. Dette eksponerer konsernets
ansvarsforhold, og lånebeløpet er satt av som langsiktig
forpliktelse.

Norges Televisjon AS har tilbakebetalt innbetalt aksjekapital
til eierne i 2015, NRK har fått tilbakebetalt 3,8 millioner kroner.

Det foreligger ikke vesentlige merverdier på investeringene i
de tilknyttede selskapene.

Underskudd og godtgjørelse til framføring

Balanseverdi

(beløp i hele 1 000 kroner)
Egenskapital

Resultat

NRK 31.12.2014

NRK 31.12.2015

Felleskontrollert virksomhet
Digitalradio Norge AS

-530

-1 889

12 320

12 320

Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt:

Digitalradio Norge AS

Konsern 31.12.2014

Resultatandel

Konsern 31.12.2015

679

-679

0

Resultat før skattekostnad
Endring i forskjeller som ikke skal inngå i

0

grunnlag for utsatt skatt/skattefordel
Permanente forskjeller
Grunnlag for årets skattekostnad

240 157

-441

190 324

1 640

3 087

3 610

10 513

13 528

-2 340

447

8 173

13 975

Endring i forskjeller som inngår i grunnlag
for utsatt skatt/skattefordel
Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet

3 087

3 610
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Årets skattekostnad fordeler seg på:
(beløp i hele 1 000 kroner)

NRK

Note 12
Kundefordringer

Konsern

31.12.2015

31.12. 2014

31.12.2015

31.12. 2014

834

975

2 207

3 773

(beløp i hele 1 000 kroner)

Fordeling av skattekostnaden
Betalbar skatt (27 % av grunnlag for betalbar
skatt i resultatregnskapet)
For mye, for lite avsatt i fjor

1

Sum betalbar skatt

834

Skattekostnad (27 % av grunnlag for
årets skattekostnad)

6

976

2 2207

3 779

0

660

-121

834

976

2 868

3 658

834

975

2 209

3 773

0

0

0

6

834

975

2 209

3 779

Endring i utsatt skatt/skattefordel

NRK

Konsern

31.12.2015

31.12. 2014

31.12. 2015

31.12. 2014

Kundefordringer

707 430

734 410

707 329

749 043

Avsetning til tap på kundefordringer

350 092

354 700

350 591

355 082

Sum kundefordringer

357 338

379 711

356 738

393 961

Betalbar skatt i balansen
Betalbar skatt i skattekostnaden
Skattevirkning av konsernbidrag/
stiftelses-/emisjonskostnader
Betalbar skatt

Av morselskapets likvide beholdning på 227,6 millioner
kroner er 110 millioner kroner knyttet til skattetrekk.
Av konsernets likvide beholdning på 265,1 millioner kroner, er
110,8 millioner kroner knyttet til skattetrekk.

Note 11
Aksjer og andeler
(beløp i hele 1 000 kroner)

Morselskapets investeringer i aksjer og andeler
Firma
NTB AS
Andre
Sum

Note 13
Bankinnskudd

Forretningskontor

Eierandel

Balanseverdi

Oslo

11 %

3 357

< 10 %

179
3 536

Per 31.12.15 har NRK ubenyttet trekkramme for kassekreditt
på 585 millioner kroner av totalrammen på 700 millioner
kroner.

224

NOTER225

Note 14
Transaksjoner med nærstående parter
(beløp i hele 1 000 kroner)
Morselskapets transaksjoner med datterselskap, tilknyttet
selskap og felleskontrollert virksomhet:

Konsernets transaksjoner med tilknyttede selskaper
og felles kontrollert virksomhet:
2015

2014

Royalty, salg av tjenester og renter:
NRK Aktivum AS

(beløp i hele 1 000 kroner)

2015

2014

Royalty, salg av tjenester og renter:
85 284

Digitalradio Norge AS

113 735

Digitalradio Norge AS

1

1
Kjøp av varer og tjenester:
Norges mobil-tv AS

Kjøp av varer og tjenester:
NRK Aktivum AS
Norges mobil-tv AS

1 300

2 481

15

Norges Televisjon AS

112 734

101 151

Digitalradio Norge AS

27 017

25 371

31.12.2015

31.12.2014

Langsiktige fordringer

39 573

97 053

Kundefordringer

16 680

27 110

Andre fordringer

Digitalradio Norge AS

27 017

25 371

31.12.2015

31.12.2014

78 388

124 940

(beløp i hele 1 000 kroner)

284

Lån til tilknyttet selskap
Norges mobil-tv AS
Kundefordringer

1 571

Leverandørgjeld

392
19

Norges Televisjon AS
Kundefordring

Norges mobil-tv AS
Kundefordringer

329

Leverandørgjeld

19
NRK er heleid av Kulturdepartementet og anses som nærstående til
offentlige etater og offentlig kontrollerte virksomheter.

Norges Televisjon AS

Leverandørgjeld

101 151

9 296

Annen kortsiktig gjeld

Kundefordring

112 734

RiksTV AS

NRK Aktivum AS

Leverandørgjeld

Norges Televisjon AS

Konsernets mellomværende med tilknyttede
selskaper og felles kontrollert virksomhet:

Morselskapets mellomværende med datterselskap,
tilknyttede selskaper og felles kontrollert virksomhet:

Leverandørgjeld

15

180
922

180
922
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Note 15
Egenkapital

Note 17
Valutaterminkontrakter

(beløp i hele 1 000 kroner)

(beløp i hele 1 000 kroner)

NRK AS
Aksjekapital

Annen egenkapital

Sum egenkapital

1 000 000

401 592

1 401 592

-237 904

-237 904

163 688

1 163 688

Egenkapital 31.12.14
Årsresultat
Egenkapital 31.12.15 NRK AS

1 000 000

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

Mor/Konsern
Valutabeløp

Norske
kroner

Markedsverdi
i norske
kroner

Differanse
mellom
kontraktsverdi og
markedsverdi

Valutabeløp

Norske
kroner

Markedsverdi
i norske
kroner

Differanse
mellom
kontraktsverdi og
markedsverdi

USD

12 247

102 444

105 939

3 495

1 801

10 996

13 394

2 397

GBP

470

6 194

6 135

-59

2 085

20 575

24 138

3 563

182

1 225

1 381

157

18 106

150 852

165 172

14 320

3 379

3 409

3 250

-159

7 875

8 875

9 638

763

Konsern
Aksjekapital

Annen egenkapital

Sum egenkapital

1 000 000

268 546

1 268 546

-182 678

-182 678

85 867

1 085 867

Egenkapital 31.12.14
Årsresultat

CHF
Egenkapital 31.12.15

1 000 000

EUR

43 916

421 681

433 409

11 728

SEK
DKK

2 590

2 982

3 353

371

Note 16
Antall aksjer, aksjeeiere

Note 18
Pantstillelser og sikkerhetsstillelser

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

NRK AS og konsern har ingen vesentlige pantstillelser eller sikkerhetsstillelser.

Note 19
Andre forpliktelser
Per 31.12.15 har NRK inngått kontraktsmessige forpliktelser som ikke er bokført for 785,2 millioner kroner som henholdsvis gjelder
sport for 687,8 millioner kroner, eksterne produksjoner for 68,9 millioner kroner og innkjøpte filmer, serier og dokumentarer for
28,5 millioner kroner.
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NRKs styre

Slik styres NRK
Styret legger rammene for NRKs virksomhet, rapporterer
til generalforsamlingen og tilsetter kringkastingssjefen.
Kringkastingssjefen er øverste leder og har det øverste
redaksjonelle ansvaret i NRK.

Stortinget og departementet fastsetter rammene for NRKs
virksomhet gjennom Lov om kringkasting med forskrifter,
vedtekter for NRK AS og NRK-plakaten. Gjennom disse
lovene og reglene blir det gitt 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.

NRK er i 2015 organisert i en kringkastermodell der
Mediedivisjonen er ansvarlig for hva som skal publiseres
på de ulike plattformene, og bestiller innhold fra fire
programproduserende divisjoner: Nyheter, Marienlyst,
Distrikt og NRK Sápmi. Støttetjenestene er i 2015 organisert i
tre divisjoner: Medietjenester, Strategidivisjonen og Juridisk-,
rettigheter- og personaldivisjonen.

Styret har åtte medlemmer, hvorav fem velges av
generalforsamlingen mens tre velges av de ansatte.

Styret for 2014-2016: Stående fra venstre: Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen, Lars Toverud,
styreleder Birger Magnus, Geir Bergkastet, nestleder Gunvor Ulstein, Audhild Gregoriusdotter Rotevatn.
Sittende fra venstre: Per Ravnaas, Ellen Inga O. Hætta, May-Britt Bøhn. Foto: Ole Kaland/NRK

(KUD)
Generalforsamling

NRKs ledelse
NRK styre

Kringkastingssjef

Strategi

Medier

Juridisk,
rettigheter
og personal

Medietjenester

Sápmi

Distrikt

Marienlyst

Thor Gjermund Eriksen,
Kringkastingssjef

Annika Biørnstad,
Strategidirektør

Øyvind Lund,
Direktør
Mediedivisjonen

Alexandra Beverfjord,
Nyhetsdirektør

Grethe GynnildJohnsen,
Distriktsdirektør

Mona Solbakk,
Direktør NRK Sápmi

Jon Espen Lohne,
Direktør Medietjenester

Olav Nyhus,
Direktør Juridisk-,
rettigheter- og personal

Nyheter

Vibeke Fürst Haugen,
Marienlystdirektør
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Bidragsytere i NRK

Ole André Hansen

Avdelingsdirektør økonomi

Geir Olaf Hauge

Økonomisjef analyse

Camilla Aschehoug

Økonomisjef konsern

