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ÁRSSKÝRSLA

INNGANGUR

Úr myndveri

Ársskýrsla þessi er fyrir reikningsárið

stendur nú í 515 m.kr. Kemur það

í 15% þar sem launin voru hæst. Laun

1. september 2008 til 31. ágúst 2009.

til af því að í febrúar 2009 ákvað

stjórnar lækkuðu einnig um 15%.

Þetta er í annað skipti sem gert er upp

ríkisstjórnin að breyta langtímaskuld

Fréttastofur hljóðvarps og sjónvarps

heilt rekstrarár hjá Ríkisútvarpinu

félagsins við Ríkissjóð í hlutafé.

og íþróttadeild voru sameinaðar í eitt

ohf. en á hluthafafundi félagsins 16.

fréttasvið samhliða því sem dregið

nóvember 2007 var ákveðið að breyta

Í kjölfar hrunsins í október 2008

var úr íþróttaumfjöllun. Einnig var

uppgjörstímabilinu úr almanaksárinu

var

að

stórum hluta fjárfestinga slegið á

í rekstrartímabilið 1. september til

endurskipuleggja

og

frest.

31. ágúst. Þessi ársskýrsla er því

lágu nýjar áætlanir fyrir um miðjan

sambærileg við þá sem kom út í fyrra

nóvember. Meðal aðgerða var að

Þessi niðurskurður í rekstri, sem nam

varðandi uppgjörstímabil.

fækka stöðugildum um 20, draga

um 700 m.kr. eða 16% af árlegum

úr

vinnuframlag

rekstrarkostnaði RÚV, kom að mestu

Rekstrarreikningurinn sýnir tæplega

starfsmanna jókst, samhliða fækkun

til framkvæmda í desember 2008 þótt

271,2 m.kr. tap en það er bati upp á

verktaka og minni úthýsun verkefna.

áhrifanna gætti ekki alls staðar strax

465,3 m.kr. frá árinu á undan. Hagnaður

Minna var keypt af innlendu og

en þegar þau voru að fullu komin

af rekstri (EBIDTA) var 856,6 m.kr. og

erlendu

meðal

fram síðastliðið vor hafði tekist að

jókst um 672,9 m.kr. milli ára. Vegna

annars leiddi til þess að dregið var

snúa tapi í hagnað. Rekstrarafkoman

viðvarandi verðbólgu og gengishruns

úr frumsýndu erlendu efni um nærri

var jákvæð um 93,9 m.kr. á seinni

er

hafist

yfirvinnu

handa

við

reksturinn

og

dagskrárefni

sem

fjármagnskostnaður

fjórðung. Laun allra starfsmanna

hluta ársins og tókst þannig að naga

hins vegar margfaldur á við það

með meira en 300 þúsund krónur í

niður hluta tapsins sem nam 365,1

sem eðlilegt getur talist. Það skýrir

heildarlaun á mánuði voru lækkuð.

m.kr. fyrstu sex mánuði ársins. Það

bókfært tap þrátt fyrir jákvæða

Lækkunin var stighækkandi frá 6%

var ekki síst fyrir kraftmikla og

rekstrarniðurstöðu. Eigið fé félagsins

hjá þeim sem lægst höfðu launin upp

uppbyggilega þátttöku starfsmanna
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bókfærður

þegar

R Í K I S Ú T V A R P I Ð O H F.

sem þessi viðsnúningur í rekstri
tókst jafn vel og raun varð á, með
lágmarksáhrifum á dagskrárframboð
RÚV. Þrátt fyrir mikinn niðurskurð
var dagskrárstarfið á öllum miðlum
Ríkisútvarpsins blómlegt og eru því
gerð nánari skil í meginmáli þessarar
skýrslu. Auðvitað má þó greina áhrif
þessara aðgerða þegar grannt er
hlustað og horft.
Ríkisútvarpið

brást

þannig

með

skjótum og skilvirkum hætti við
þeim óveðursskýjum sem voru á lofti
undir lok árs 2008. En nú eru nýjar
blikur á lofti. Með fjáraukalögum
og fjárlögum sem samþykkt voru í
desember voru tekjur ársins 2009
lækkaðar um 60 m.kr. og tekjur ársins
2010 lækkaðar um 357 m.kr. Þá var
tryggingagjaldsprósentan hækkuð á
miðju ári 2009 og aftur um áramótin
sem hefur í för með sér 63 m.kr.

Ingibjörg Jónsdóttir saumar búninga af miklum móð

kostnaðarauka á ári fyrir félagið.
Þannig hefur árlegt rekstrarfé verið
skert um 420 m.kr. Við þessu hefur
þegar verið brugðist með enn frekari
niðurskurði á rekstrarkostnaði RÚV.
Þrátt

fyrir

Ríkisútvarpið

þetta
og

mótlæti

mun

starfsfólk

þess

áfram leggja sig fram um að uppfylla
hlutverk sitt og skyldur í samfélaginu.
Ríkisútvarpið á 80 ára afmæli síðla árs
2010. Einn meginþátturinn í starfsemi
þess allan þennan tíma hefur verið að
tryggja opna, frjálsa og lýðræðislega
umræðu í samfélaginu. Sá þáttur
hefur sjaldan í sögu RÚV verið brýnni
en einmitt nú.

Lýður Sigurðsson listmálari og húsvörður opnar sýningu í Efstaleitinu
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ÁRSSKÝRSLA

HLJÓÐVARP

Úr hljóðstofu

Hljóðvarpið, Rás 1 og Rás 2, gegnir
mikilvægu hlutverki í lífi þjóðarinnar.

Helstu flokkar dagskrárefnis hljóðvarps

Það flytur fréttir og er lifandi vettRás 1 [klst.]

vangur fyrir þjóðmálaumræðuna. Þar
er einnig skyggnst undir yfirborðið og

Rás 2 [klst.]

Samfélags- og dægurmál

913

930

Skemmtiefni

262

226

hljóðvarps á tímabilinu má skipta í

Trúmál

106

0

eftirfarandi meginflokka:

Leikið efni

21

2

Vísinda- og fræðsluefni

1.613

10

Sígild / létt sígild tónlist

3.803

1

527

5.546

1.278

1.573

0

96

228

336

Kynningar

9

10

SAMTALS

8.760

8.760

hlustendum

veittur

félagsskapur,

fræðsla og skemmtun. Dagskrárefni

Dægurtónlist
Fréttir og fréttatengt efni
Íþróttir
Auglýsingar
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RÁS 1

Úlfhildur Eysteinsdóttir tæknimaður að störfum

Skipulagsbreytingar á tímabilinu mið-

Perlur úr safni Ríkisútvarpsins komu í

Sú nýbreytni var tekin upp að bjóða

uðust við að halda í þau mikilvægu

góðar þarfir. Þetta gilti um öll svið

Háskóla Íslands að senda nemendur á

verðmæti sem starfsfólkið hefur yfir

dagskrárgerðar; tónlist, bókmenntir,

sumarnámskeið í dagskrárgerð sem

að búa, þ.e.a.s. mikla reynslu og þekk-

leikrit og þætti um alls kyns sam-

haldið var í Útvarpshúsinu. Nám-

ingu á sviði dagskrárgerðar. Samning-

félagsmál. Þetta eldra efni hefur feng-

skeiðið sóttu um 40 nemendur en um-

um við sjálfstætt starfandi dagskrár-

ið jákvæðar undirtektir hlustenda

sjón með námskeiðinu hafði Kristín

gerðarfólk var sagt upp og framleiðni

enda mikið af einstökum úrvalsþátt-

Einarsdóttir. Fjöldi dagskrárgerðar-

fastráðinna

dagskrárgerðarmanna

um sem hafa verið á dagskrá á árinu.

fólks lagði hönd á plóginn og miðlaði

aukin. Dagskrárliðir voru einfaldaðir,

Meðal efnis sem hefur verið í endur-

nemendum af reynslu sinni. Stúdent-

endurflutningur á eldra efni aukinn og

flutningi er þáttaröð Jökuls Jakobs-

arnir unnu útvarpsefni á námskeiðinu

dregið saman á öllum sviðum í dag-

sonar, Gatan mín, frá árunum 1970-

sem nýtist í vetrardagskrá Rásar 1.

legu starfi. Jafnframt var ákveðið að

1972. Þeir þættir hafa verið á dagskrá

Þetta námskeið mæltist afar vel fyrir

draga úr mun á vetrar- og sumardag-

á laugardagsmorgnum síðan í janúar-

meðal nemenda og hefur verið ákveð-

skrá til þess að raska hlustunar-

byrjun. Af öðrum þáttaröðum má

ið að bjóða upp á sams konar nám-

mynstri

skeið að ári.

minnst.

nefna Án ábyrgðar eftir Auði Haralds

Starfsmenn báru sjálfir ábyrgð á því

almennings

sem

og Valdísi Óskarsdóttur frá 1981,

að framleiða þætti fram í tímann til

Sumar raddir – úrval úr eldri þáttum

þess að senda út í fjarveru þeirra

Jónasar Jónassonar og þannig mætti

vegna sumarfría. Ráðningar vegna

lengi telja.

sumarafleysinga voru því í algjöru lágmarki að þessu sinni.
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ÁRSSKÝRSLA

RÁS 1
VIÐURKENNINGAR
Á umræddu starfsári hlutu þrír dagskrárliðir Rásar 1 sérstaka viðurkenningu.
Útvarpsleikhúsið fékk viðurkenningu
úr hendi menntamálaráðherra, Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur, á degi
íslenskrar tungu, 16. nóvember 2008,
við hátíðlega athöfn sem fór fram í
Hátíðarsal Háskóla Íslands. Viðurkenningin er veitt fyrir stuðning við íslenska tungu. Nánar sagði í greinargerð: „Í sjötíu ár hefur leiklistarflutningur verið fastur liður á dagskrá Ríkisútvarpsins. Árið 1939 voru leikrit
með vinsælasta efni útvarpsins og
voru það árið flutt á fimmta tug verka.
Ríkisútvarpið geymir dýrmæta heimild um íslenska leikritun og er þar
mikilvægt brot af menningararfi þjóðarinnar. Útvarpsleikhús er sjálfstæð
listgrein. Sviðið verður til í hugum
hlustenda og stækkar og minnkar eftir hugarflugi hvers og eins. Ekkert er
ómögulegt og fá listform höfða jafn
sterkt til ímyndunaraflsins, eða eins
og sagt er: ,,Í útvarpinu loka menn
augunum til þess að sjá betur.“ Í hljóðleikhúsinu verður til framsækin leiklist sem speglar íslenskan veruleika á
spennandi hátt. Þar er tungumálið
stóra verkfærið sem leikur á hugann.
Þar hafa margir þekktustu listamenn
þjóðarinnar stigið á svið og haldið
tryggð við listformið.“
Þá hlaut Hjálmar Sveinsson dagskrárgerðarmaður viðurkenningu þann 8.
nóvember

frá

Skipulagsfræðinga-

félagi Íslands fyrir umfjöllun sína um
skipulagsmál

í

útvarpsþættinum

Krossgötur. Í umsögn Skipulagsfræð-
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Frá upptöku þáttarins Á tónsviðinu

ingafélagsins

segir:

„Ríkisútvarpið

Leynifélagið,

þáttur

fyrir

yngstu

hefur öðrum fjölmiðlum fremur hald-

hlustendur Rásar 1 , fékk einnig viður-

ið uppi umfjöllun um skipulagsmál í

kenningu. Frá árinu 1987 hefur félagið

seinni tíð. Má þar einkum nefna þætt-

Börn og bækur – Íslandsdeild IBBY

ina Spegilinn og Krossgötur. Hjálmar

veitt einstaklingum og stofnunum við-

Sveinsson

aðalumsjónarmaður

urkenningu fyrir framlag til barna-

Krossgatna. Hann tekur fyrir fjöl-

er

menningar á Íslandi. Frá upphafi hafa

breytt viðfangsefni í þáttum sínum og

50 aðilar hlotið þessa viðurkenningu

kemur þar fyrir efni sem hefur snert-

sem nefnist Vorvindar. Í vor var það

ingu við skipulagsmál á margbreyti-

kunngjört að Leynifélagið hlyti Vor-

legan hátt. Af þemum sem Hjálmar

vinda 2009 fyrir framlag til barna-

hefur tekið fyrir má nefna miðborg og

menningar og var viðurkenningin af-

umferðarmál Reykjavíkur, ferðamál

hent í Gunnarshúsi að Dyngjuvegi 8

og ferðaþjónustu, náttúruverndarmál

þann 17. maí síðastliðinn.

og orsakir fólksflutninga milli landa í
nútímanum. Hjálmar er fundvís á
góða viðmælendur og fjallar um efni
sitt á áhugavekjandi og vandaðan
hátt.”

R Í K I S Ú T V A R P I Ð O H F.

TALAÐ MÁL
Á miðju starfsári var ákveðið að gera
þá breytingu á morgunútvarpi Rásar 1
að flytja Morgunvaktina yfir á Rás 2
og í sumar kom í staðinn þátturinn
Morgunfrúin – léttur sumarþáttur í
umsjón Elínar Lilju Jónasdóttur. Hinn
vinsæli þáttur Okkar á milli var á sínum stað en þó var sú breyting gerð að
hann er nú alfarið í umsjón fastra
starfsmanna. Morgunleikfimin var á
sínum stað en frá áramótum hefur
þátturinn verið í endurflutningi. Ekki
má heldur gleyma Sagnaslóð, sem er
þáttur unninn í samstarfi við svæðisstöðina á Akureyri. Samfélagið í nærmynd var kl. 11:00 árið um kring. Við
breytinguna á morgunútvarpi beggja

Arndís Björk Ásgeirsdóttir velur tónlist til spilunar

rása var ákveðið að Hrafnhildur Hall-

fundir alla virka daga nema fimmtu-

grundu, kvikmyndaþátturinn Kvika,

dórsdóttir kveddi Rás 2 og gerðist

daga. Á fundunum er fjallað um heima

Krossgötur Hjálmars Sveinssonar,

liðsmaður í Samfélaginu í nærmynd

og geima, rætt við börn um áhugamál

Flakk, Orð skulu standa, Lostafulli

með Leifi Haukssyni. Þátturinn Vítt

þeirra og það sem þau eru að velta

listræninginn eru meðal þátta sem

og breitt með Pétri Halldórssyni og

fyrir sér. Útsendarar Leynifélagsins

eru á dagskrá um helgar. Nokkrir af

Hönnu G. Sigurðardóttur var kl. 13:00

kynna sér ýmis störf og svo er lesin

þessum þáttum voru eingöngu á dag-

allt árið, en þó var gert mánaðarhlé í

framhaldssaga og alls konar tónlist

skrá yfir vetrarmánuðina en meðal

júlí eins og verið hefur undanfarin ár

leikin.

þátta sem komu inn í sumar var serían
Vistaskipti, þættir tengdir þeim þjóð-

og þátturinn Á sumarvegi settur inn í
staðinn. Þar var þjóðkunnum nýliðum

Reynslan sýnir að mikil hlustun er á

félagsumbrotum sem einkenndu liðið

í dagskrárgerð boðið upp á vera dag-

Rás 1 um helgar. Jónas Jónasson ríð-

starfsár. Einnig var í sumar boðið upp

skrárstjórar í tæpa klukkustund og

ur á vaðið á föstudagskvöldum með

á nýstárlegan þátt sem bar heitið Í

fjölluðu þeir um ýmis mál sem þeim

Kvöldgestina sem enn eru eyrna-

boði náttúrunnar en hann fjallaði um

voru hugleikin. Þessi þáttaröð nýtur

krækja. Meira hefur borið á Jónasi í

ræktun og nýtingu auðæfa náttúrunn-

mikilla vinsælda og þótti takast vel

dagskrá Rásar 1 á þessu ári þar sem

ar. Þáttur Ævars Kjartanssonar, Lá-

við val á umsjónarfólki að þessu sinni.

hann bauðst til þess að velja brot út

rétt eða lóðrétt, var á sunnudags-

eldri þáttum sínum og setja saman í

morgnum yfir veturinn er þar var

Leynifélagið hefur unnið sér fastan

morgunþátt á sunnudagsmorgnum í

fjallað um trúarleg viðfangsefni. Um

sess meðal yngstu hlustendanna.

sumar undir heitinu Sumar raddir.

sumarið stjórnaði Ævar ásamt Ágústi

Kristín Eva Þórhallsdóttir og Bryn-

Jónas er elsti og reyndasti dagskrár-

Þór Árnasyni þættinum Framtíð lýð-

hildur Björnsdóttir eru umsjónar-

gerðarmaður Rásar 1.

ræðis á þessum sama tíma á sunnudagmorgnum.

menn þáttarins. Fyrsta leynifélagsfundinum var útvarpið 10. sept. 2007

Útvarpsperlur Jökuls Jakobssonar

og hafa fundir verið haldnir óslitið allt

Gatan mín hafa notið vinsælda á

upp í fimm sinnum í viku. Í vetur voru

laugardagsmorgnum. Út um græna
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RÁS 1
BÓKMENNTIR

eldri erlendum bókmenntum en líka

William Styron, Ófeigur Sigurðsson

Bókmenntadagskráin á Rás 1 var fjöl-

fjallað um íslenskar bókmenntir, eink-

fjallaði um franska lækninn og rithöf-

breytt og viðamikil og það má ætla að

um í kringum jólabókaflóð. Rætt var

undinn Luis-Ferdinand Celine, Hrafn-

hún nái til breiðs hóps hlustenda og

við íslenska höfunda og leitast við að

hildur Hagalín Guðmundsdóttir sagði

sé jafnframt virkt afl í bókmenntaum-

greina stærri línur í bókaútgáfu árs-

frá Spánverjanum Ray Loriga og

ræðu í landinu, í góðum tengslum við

ins. Í ársbyrjun voru þættinum að

Eiríkur Norðdahl frá sænska ljóð-

hefð og sögu. Þótt bókmenntaefni sé

vanda kynnt þau bókmenntaverk sem

skáldinu Ulf Karl Olav Nielsen.

ekki dýrt efni í sjálfu sér krefst metn-

tilnefnd eru til Bókmenntaverðlauna

aðarfull bókmenntadagskrá í útvarpi

Norðurlandaráðs. Einnig var sagt frá

Dagskrárgerðarmenn Rásar 1 hafa í

mikillar yfirlegu, fræðilegrar yfirvegunar og frumsköpunar í dagskrárgerð.
Þessi atriði voru höfð að leiðarljósi
við framleiðslu þessa efnis.
Menningarþátturinn Víðsjá var á dagskrá alla virka daga kl. 17:03. Þar voru
bókmenntaviðburðir kynntir og rætt
við höfunda og fræðimenn. Bókmenntagagnrýni var á sínum stað frá
miðjum september og fram í febrúar
og má enn lesa þá gagnrýni á vefnum
og hlusta á hana í hlaðvarpi þáttarins.
Gagnrýnendur voru á síðasta reikningsári dr. Gauti Kristmannsson og
Auður Aðalsteinsdóttir. Bókmennta-

Sigvaldi Júlíusson les auglýsingar af sinni alkunnu snilld

umfjöllun Víðsjár sem og önnur umfjöllun þáttarins nýtur virðingar í íslensku samfélagi og er oft vitnað til

veitingu annarra erlendra bókmennta-

auknum mæli hljóðritað samkomur af

orða umsjónarmanna og gesta þáttar-

verðlauna, verðlaunaverkum og höf-

ýmsu tilefni sem stofnanir bók-

ins. Sumarsögur Víðsjár voru í ár

undum þeirra. Þær Jórunn Sigurðar-

menntanna á Íslandi, innan Háskólans

Tímaþjófurinn eftir Steinunni Sig-

dóttir og Marta Guðrún Jóhannesdótt-

og utan, hafa staðið fyrir. Upptökun-

urðardóttur í lestri höfundar frá árinu

ir skiptu með sér umsjón þáttanna. Á

um er síðar útvarpað, einkum undir

1994, og Að haustnóttum eftir Knut

vegum

Alþjóðleg

dagskrárliðnum Í heyranda hljóði.

Hamsun í þýðingu Jóns Sigurðssonar

ljóðahátíð Nýhils hljóðrituð og út-

Þannig er þetta efni gert mun fleirum

frá Kaldaðarnesi sem Þórhallur Sig-

varpað í tveimur þáttum undir vorið.

aðgengilegt en stað- og tímabundinn

urðsson las og áður hafði verið út-

Sú nýbreytni var tekin upp veturinn

viðburður gefur tilefni til og hefur það

varpað 1998.

2008-2009 að fá íslenska rithöfunda til

mælst mjög vel fyrir. Um leið vitna

segja frá bókmenntaverki eða höfundi

þessar upptökur um gott samstarf

Ljóðaþættir Njarðar P. Njarðvík, Ár-

sem væri þeim sérlega kær. Í því sam-

Rásar 1 við fræðimenn og rithöfunda.

sól,voru skrautfjöður bókmenntadag-

hengi sagði Guðrún Eva Mínervudótt-

Á þessum vettvangi voru m.a. flutt er-

skrár Rásar 1 yfir vetrarmánuðina. Í

ir frá frönsku skáldkonunni Margurite

indi frá Galdraráðstefnu á Ströndum.

þættinum Seiður og hélog á sunnu-

Duras, Einar Már Guðmundsson frá

Af öðrum þingum má nefna ráðstefnu

dagskvöldum var sagt frá nýjum og

skáldsögunni Ósýnilegt myrkur eftir

um Fjölnismanninn Konráð Gíslason í
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tilefni tveggja alda afmælis hans, mál-

rithöfund og verk hans í tilefni áttræð-

ur: Aldamótin 1900 í ljósi íslenskra

þing um nafnfræði og örnefni; mál-

isafmælis höfundarins og Gunnar

landsmálablaða á þeim tíma. Sá

þing í tilefni sjötugsafmælis Guðjóns

Stefánsson gerði þátt um Þorstein

flutningur stóð fram í mars. Þá voru

Sveinssonar rithöfundar, málþing um

Erlingsson skáld þegar 150 ár voru frá

tveir þættir um bandaríska rithöfund-

sálmaskáldið Kolbein Tumason á 800

fæðingu hans. Þriðja skáldsins var

inn J. D. Salinger í umsjá Hjálmars

ára ártíð hans, um Stein Steinarr, um

svo minnst í október, þegar Haukur

Sveinssonar. Þórdís Gísladóttir og

Jörund hundadagakonung og um

Ingvarsson gerði þrjá þætti vegna ald-

Þorgerður Sigurðardóttir gerðu þátt

borgarskáldið Tómas Guðmundsson.

arafmælis Steins Steinars. Síðan gerði

um Theodóru Thoroddsen og annan

Ritþing í Gerðubergi var aðeins eitt á

María Kristjánsdóttir þátt um listmál-

um minningabækur frá lífi Íslendinga

síðasta ári, um Einar Kárason sagna-

arann og gagnrýnandann John Ber-

í fangabúðum nasista á stríðsárunum.

skáld, og var að vanda útvarpað sam-

ger.

Dr. Jón Ma. Ásgeirsson flutti á páska-

antekt frá því.

dag erindi um upprisuna.
Í nóvember og til jóla var Bókaþing,

Þá er rétt að geta þáttarins Andra-

gamalkunnur þáttur í umsjá Gunnars

Helgi Hálfdanarson, hinn mikilvirki

rímur sem Guðmundur Andri Thors-

Stefánssonar þar sem kynntar voru

þýðandi, lést í janúar og um ritverk

son sér um og reiðir þar oft fram

nýja bækur með upplestrum úr þeim.

hans gerðu Ástráður Eysteinsson og

eyrnakonfekt

af

bókmenntalegum

toga.

Eysteinn Þorvaldsson þrjá þætti sem
Í byrjun janúar 2009 voru þrír þættir

fluttir voru í apríl og maí. Haukur

Arthúrs Björgvins Bollasonar um

Ingvarsson gerði síðan í maímánuði

Á sunnudagsmorgnum kl. 10:15 allt

Fástminnið í bókmenntum með sér-

þrjá þætti, Öreigaskáld sögunnar,

árið voru fluttir þættir um bókmennt-

stakri áherslu á Fást Goethes. Ákveð-

einkum um Sölva Helgason og skáld-

ir og menningarsögu. Í september

ið var að endurflytja vandaða sex

sögu Davíðs Stefánssonar, Sólon Ís-

2008 annaðist Jórunn Sigurðardóttir

þátta röð Þórunnar Erlu- og Valdi-

landus, og Gunnar Stefánsson tók

þrjá þætti um Sigurð A. Magnússon

marsdóttur frá 1988, Horfinn heim-

saman þátt um guðfræðinginn Ásgeir
Ásgeirsson forseta á hvítasunnudag.
Síðan komu þær Þórdís og Þorgerður
aftur, í það sinn með þátt um spillingarbælið Reykjavík eins og borgin birtist í tveimur skáldsögum frá sjöunda
áratugnum. Auður Aðalsteinsdóttir og
Ásta Gísladóttir gerðu í júní þrjá þætti
um heimsendi í skáldverkum. Frá júlíbyrjun og fram í miðjan ágúst var svo
endurflutt sígild sjö þátta röð Péturs
Gunnarssonar, Drottning hundadaganna, frá 1998. Var það gert í tilefni af
tveggja alda valdaafmæli Jörundar
hundadagakonungs sem minnst var
sumarið 2009. Seinni hluta ágúst og
fram í september voru svo á dagskrá
þrír þættir Friðriks Rafnssonar um
tékkneska höfundinn Milan Kundera

Hilmar Már Ólafsson og Óli Valur Þrastarson í upptökubíl Útvarpsins

og verk hans.
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RÁS 1

FRAMHALDSSÖGUR
Útvarpssagan var lesin fimm daga í
viku allt árið og kvöldsaga fjórum
sinnum í viku yfir sumarmánuðina.
Reynt var að gæta fjölbreytni í valinu.
Útvarpssögur voru þessar frá septemberbyrjun 2008 til ágústloka 2009: Dyr
standa opnar eftir Jökul Jakobsson,
flutningur höfundar frá 1974; Sveigur
eftir Thor Vilhjálmsson, Hjalti Rögnvaldsson las; Rigning í nóvember eftir Auði A. Ólafsdóttur, Eline McKay
las; Búlgari sambandið eftir Fay Weldon, þýðandinn, Þórunn Hjartardóttir
las. Árinu lauk með tveimur stuttum
sögum, Það á að dansa eftir William
Heinesen, Kristján Franklín Magnús
las þýðingu Þorgeirs Þorgeirsonar, og
Aðventu Gunnars Gunnarssonar, lestur Andrésar Björnssonar frá 1987.
Í janúar 2009 las Bragi Ólafsson sögu
sína Gæludýrin. Síðan las Ingrid
Jónsdóttir

Svörtu

hestana

eftir

norska höfundinn Tarjei Vesaas í þýðingu Heimis Pálssonar. Elma Lísa

Davíð Berndsen hljóðmaður við upptökur

Gunnarsdóttir las Í frostinu eftir Jón
Atla Jónasson í febrúar og þar næst

hluta ágúst las Halla Margrét Jóhann-

flutti Böðvar Guðmundsson sagna-

esdóttir Nafnabókina eftir franska

sveig sinn, Sögur úr Síðunni, í mars.

höfundinn Amélie Nothomb í þýðingu

Frá lokum mars og út apríl var flutt

Guðrúnar Vilmundardóttur.

minningabók þeirra Lenu og Árna
Bergmann, Blátt og rautt, bernska og

Kvöldsögur í júní, júlí og ágúst 2009

unglingsár í tveim heimum, Árni og

voru þessar: Sólon Íslandus eftir

Guðrún Ásmundsdóttir lásu. Í maí las

Davíð Stefánsson, lestur Þorsteins Ö.

Ólafur Gunnarsson sögu sína, Höfuð-

Stephensen frá 1958, Syndin er lævís

lausn, þar næst Þrúður Vilhjálmsdótt-

og lipur, stríðsminningar Jóns Krist-

ir Sögu af bláu sumri eftir Þórdísi

ófers eftir Jónas Árnason, höfundur

Björnsdóttur. Hallmar Sigurðsson las

las, hljóðritun frá 1984, og Ehrengard

Sumar í Sóltúni eftir Stefán Jónsson

eftir Karen Blixen í þýðingu Kristjáns

og Birgir Sigurðsson las í júlí og ágúst

Karlssonar sem Helga Bachmann las,

sögu sína Ljósið í vatninu. Seinni

áður flutt 1974.
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ÚTVARPSLEIKHÚSIÐ

mál gesta að hann hefði verið einkar

Leikhúsið hafði um veturinn meginút-

Útvarpsleikhúsið setti svip sinn á dag-

skemmtilegur og fræðandi. Sérstaka

sendingartíma sinn á sunnudagseftir-

skrá Rásar 1 að venju. Helstu mark-

athygli vakti öflugt kynningarstarf Út-

miðdögum, kl. 14:00. Þá var á stund-

mið með Útvarpsleikhúsinu eru að

varpsleikhússins sem verkefnisstjóri

um endurflutt leikrit á fimmtudags-

skapa framsækið hljóðleikhús sem
speglar íslenskan veruleika á spennandi hátt og svala forvitni hlustenda
um nýja alþjóðlega strauma og viðhalda áhuga á sígildri menningu og
stöðugri endurskoðun á því hvaða
boðskap hún ber til nýrra tíma. Útvarpsleikhúsið staðsetur sig á mörkum leikhúss, sjónvarps og kvikmynda
og vill eiga í gagnvirku sambandi við
sem flestar listgreinar. Útvarpsleikhúsið kappkostar að efla það listform
sem Útvarpið hefur skapað og er einstakt. Útvarpsleikhúsið hefur í gegnum tíðina hljóðritað leik flestallra
leikara landsins síðustu 60 ár. Mikill
fjöldi leikskálda hefur hlotið eldskírn
sína í glímu við útvarpsleikritunarformið og fjöldi tónskálda samið tónlist sérstaklega fyrir Útvarpsleikhúsið. Þá er Útvarpsleikhúsið mikilvægur
starfsvettvangur leikstjóra á Íslandi
og hefur gefið mörgum þeirra tækifæri til að eflast í list sinni. Á tíma-

Tvö af verkum Útvarpsleikhússins

bilinu var lögð megináhersla á frumsköpun nýrra íslenskra verka. Var

sagði frá. Báðu fulltrúar hinna nor-

kvöldum kl. 22:15, en það er útsend-

þetta gert bæði af fjárhagslegum og

rænu útvarpsleikhúsanna um kynn-

ingartími sem Útvarpsleikhúsið ann-

menningarpólitískum ástæðum.

ingarefnið til að taka með sér heim og

ast alfarið árið um kring. Alls voru

í kjölfarið efla kynningastarf sinna

frumflutt níu leikrit: Spor eftir Starra

leikhúsa.

Hauksson í leikstjórn Guðmundar

Fundir norrænu útvarpsleikhúsanna
eru haldnir árlega til skiptis á Norður-

Inga Þorvaldssonar, tónlist eftir Axel

löndunum fimm, Noregi, Íslandi, Sví-

Á dagskrá Útvarpsleikhússins á þessu

Árnason; Augu þín sáu mig eftir Sjón

þjóð, Finnlandi og Danmörku. Ríkis-

tímabili voru frumflutt leikrit og einn-

í útvarpsleikgerð og leikstjórn Bjarna

útvarpið var gestgjafi að þessu sinni

ig endurtekin frá fyrri árum, bæði eft-

Jónssonar, tónlist og hljóðmynd eftir

og var fundurinn í Útvarpshúsinu. Sá

ir íslenska og erlenda höfunda, þó

hljómsveitina Múm; Skyldan kallar

Útvarpsleikhúsið um alla skipulagn-

mest eftir íslenska. Leikritin voru ým-

eftir Hermann Stefánsson í leikstjórn

ingu fundarins. Ýmsir starfsmenn

ist stök eða flutt sem framhaldsleikrit.

Hallmars Sigurðssonar, tónlist eftir

RÚV lögðu hönd á plóg til að fundur-

Heimildaþættir (fléttur) voru frum-

Einar Sigurðsson; Yfirvofandi eftir

inn mætti heppnast sem best og var

fluttir og endurteknir frá fyrri árum.

Sigtrygg Magnason í leikstjórn Bergs
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RÁS 1
Hjálmarssonar og leikstjórn Guð-

leikrit í smíðum á ólíku vinnslustigi.

mundar Inga Þorvaldssonar, tónlist

Sum þessara verka munu kannski ná

eftir Hall Ingólfsson (framhaldsleikrit

alla leið í framleiðslu í framtíðinni en

í fimm hlutum, frá júlí til ágúst 2008);

önnur gætu hlotið þau örlög að ná

þríleikurinn Besti vinur hundsins

aldrei að verða útvarpsleikrit. Þetta er

eftir Bjarna Jónsson í leikstjórn höf-

hluti af þeirri starfsemi sem fylgir Út-

undar, tónlist eftir Hall Ingólfsson

varpsleikhúsi.

(mars 2008); Fyndnasti maður Kópa-

Sjón, annar höfundur verksins
Augu þín sáu mig

Þórs Ingólfssonar, tónlist eftir Úlf
Eldjárn; þríleikurinn Sómafólk eftir
Andrés Indriðason í leikstjórn Ásdísar
Thoroddsen;

Furðuverkið

eftir

Christian Lollike í íslenskri þýðingu
Hjalta Rögnvaldssonar og leikstjórn
danska leikstjórans Inge Faarborg;
Annar maður eftir Brian Fitz Gibbon
í íslenskri þýðingu Karls Ágústs Úlfssonar og leikstjórn Eddu Heiðrúnar
Bachman, tónlist eftir Gunnar Hrafnsson.

vogs eftir Þorstein Guðmundsson í

Fimm stuttverk voru unnin með

leikstjórn Óskars Jónassonar (2003),

áhugasömum framhaldsskólanemum

Deleríum Búbónis eftir Jón Múla og

úr Borgarholtsskóla og voru þau flutt

Jónas Árnasyni í leikstjórn Einars

í

Pálssonar, tónlist eftir Jón Múla

Leiðbeinandi

(1954); Sími 06 701 64 94 eftir Um-

María Bjarnadóttir, leikkona og leik-

berto Marino í íslenskri þýðingu Þor-

listarkennari. Tæknimaður Útvarps-

steins Þorsteinssonar og leikstjórn

leikhússins vann með þeim að verk-

Gísla Rúnars Jónssonar (1991), Allir

unum. Ungmennin skrifuðu verkin

þeir sem við falli er búið eftir Samuel

sjálf með útvarpsflutning í huga og

Beckett í íslenskri þýðingu og leik-

léku hlutverkin. Með þessu móti var

stjórn Árna Ibsen (1978); Fjölskyldu-

leitast við að svara áhuga ungu kyn-

raddir eftir Harold Pinter í íslenskri

slóðarinnar á formi Útvarpsleikhúss-

þýðingu Önnu Th. Rögnvaldsdóttur

ins. Var þetta samstarf einkar ánægju-

og leikstjórn Lárusar Ýmis Óskars-

legt og verður framhald á því.

unglingaþættinum
þeirra

Stjörnukíki.
var

Guðlaug

sonar (1983); þríleikurinn Dýrlingagengið eftir Neil LaBute í íslenskri

Á sunnudögum var á stundum fluttir

þýðingu Bjarna Jónssonar og leik-

þættir um leiklist, leikskáld eða stefn-

stjórn Viðars Eggertssonar (2003),

ur og strauma í listgreininni. Þessir

Engill í vesturbænum eftir Kristínu

þættir voru alls ellefu talsins.

Steinsdóttur og leikgerð Jóns Hjartarsonar, leikstjóri Sigrún Edda Björns-

Verkefnisstjóri

dóttir (2008).

hafði með höndum að finna, velja og

Útvarpsleikhússins

undirbúa til flutnings, perlur úr safni
Á Grímunni, íslensku leiklistarverðlaununum 16. júní, var Yfirvofandi
eftir Sigtrygg Magnason í leikstjórn
Bergs Þórs Ingólfssonar valið útvarpsverk ársins.
Á starfsárinu voru endurflutt fjórtán
leikrit: Gullbrúðkaup eftir Jökul Jakobsson í leikstjórn Gísla Halldórssonar (1964); Dauði trúðsins eftir Árna
Þórarinsson
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í

leikgerð

Hjálmars

Sex stutt leikrit voru unnin að mestu

útvarpsins frá ýmsum tímum. Fengu

til fullnustu. Þau eru eftir Hrafnhildi

þeir heitið Útvarpsperlur og voru á

Hagalín, sérstaklega skrifuð fyrir

dagskrá á fimmtudagskvöldum allt

nokkra okkar elstu og reyndustu leik-

þetta ár sem skýrslan nær yfir. Um

ara. Ákveðið var að geyma þau til

sumarið voru Útvarpsperlur einnig á

flutnings síðar. Samhliða myndi Sjón-

dagskrá á sunnudagseftirmiðdögum,

varpið gera sex viðtalsþætti við þá

kl. 15 og þá endurfluttir á fimmtu-

leikara sem væru í aðalhlutverkum í

dagskvöldum í sömu viku. Samtals

leikritunum. Leikritin og sjónvarps-

voru fluttir 48 þættir undir heitinu

þættirnir yrðu síðan flutt saman. Þá

Útvarpsperlur.

var unnið með höfundum sem höfðu
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TÓNLIST

nótur í bland, Tríó, þátt Magnúsar R.

miðja tónlistar á Rás 1. Þátturinn

Tónlist er mikilvægur hluti af dagskrá

Einarssonar, og Fimm fjórðu, djass-

sinnir íslenskum samtíma og því sem

Rásar 1. Á rekstrarárinu var hlutur

þætti Lönu Kolbrúnar Eddudóttur.

athygli vekur á erlendum vettvangi og

tónlistar um þriðjungur af dagskrá

var á dagskrá í síðdegisútvarpinu alla

Rásar 1 milli kl. 06:30 og 00:10. Í næt-

Áfram héldu líka tveir þættir sem

virka daga á fyrri hluta rekstrarársins

urútvarpinu milli kl. 00:10 og 06:30 er

hófu göngu sína árið 2007. Hvað er að

en mánudaga til fimmtudaga frá ára-

eingöngu leikin sígild tónlist og er

heyra?, spurningaleikur um klassíska

mótum.

hlutur tónlistar/tónlistarþátta í sólar-

tónlist í umsjón Arndísar Bjarkar Ás-

hringsdagskrá Rásar 1 því um 12-13

geirsdóttur var í helgardagskránni en

Ný tónlist var einnig kynnt í þáttaröð

klukkustundir eða um 50%.

í þáttunum er hlustendum kynnt

þar sem leiknar voru hljóðritanir frá
Alþjóðlega tónskáldaþinginu en á
þinginu

hittast

fulltrúar

útvarps-

stöðva frá öllum heimshornum, kynna
tónverk

frá

sínu

heimalandi

og

skiptast á upptökum af nýjum tónverkum. Þess má geta að framlag Ríkisútvarpsins, verk Daníels Bjarnasonar All sounds to silence come, hlaut
sérstaka viðurkenningu á þinginu.
Fjölmarga heimildarþætti er tengdust
tónlist var einnig að finna í dagskrá
Rásar 1. Í helgardagskrá voru gerðir
þættir í tilefni merkisafmæla tónskáldanna Atla Heimis Sveinssonar,
Þorkels

Sigurbjörnssonar,

Jóns

Ásgeirssonar og Jórunnar Viðar, auk
metnaðarfullrar
Elísabet Indra Ragnarsdóttir að hlusta

þáttaraðar

Höllu

Steinunnar Stefánsdóttur um tónskáldið Händel sem útvarpað var um

Klassísk tónlist var í öndvegi í þáttum

klassísk

og

páskana. Þáttaröðin Gullöld revíunn-

sem voru á dagskrá á virkum dögum

skemmtilegan hátt. Stjörnukíki, þætti

ar var á dagskrá á sunnudögum frá

kl. 14 en á meðal umsjónarmanna

Elísabetar Indru Ragnarsdóttur um

voru Arndís Björk Ásgeirsdóttir, Una

börn og menningu, var nú valinn stað-

Margrét Jónsdóttir og Ingibjörg Ey-

ur í helgardagskránni í stað föstudags

þórsdóttir.

áður, en þættirnir höfðu vakið mikla

tónlist

á

fræðandi

athygli.
Áfram voru fastir liðir eins og venjulega þar sem leikin var tónlist af öllum

Samtímatónlist er gildur þáttur í tón-

gerðum og úr öllum áttum og fjallað

listardagskrá Rásar 1 enda hefur Ís-

um hana. Má þar nefna heimstónlist-

land vakið mikla athygli fyrir frjótt

arþátt Sigríðar Stephensen Til allra

tónlistarlíf á síðustu árum. Hlaupa-

átta, þátt Ólafs Þórðarsonar, Bláar

nótan hefur um árabil verið þunga-

Magnús R. Einarsson undirbýr Hringsól
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Margrét Blöndal og Leifur Hauksson ræða málin

maímánuði og fram í miðjan ágúst, en

Morgunstund með KK þar sem Krist-

þátttakandi í alþjóðlegum samsend-

þar fjallaði Una Margrét Jónsdóttir

ján Kristjánsson leikur tónlist af ýmsu

ingum til milljóna hlustenda um allan

um revíur frá upphafi og fram til árs-

tagi alla virka morgna, Litlu fluguna,

heim, til dæmis á árlegum tónleika-

ins 1960. Þættirnir fjórtán voru byggð-

þátt Lönu Kolbrúnar Eddudóttur,

dögum EBU. Í þetta sinn var framlag

ir á rannsóknarvinnu Unu Margrétar

Óskastund Gerðar G. Bjarklind og

Ríkisútvarpsins bein útsending frá

en hún las hátt í 40 revíur og tók viðtöl

danslagaþátt Svanhildar Jakobsdótt-

tónleikum kammerhópsins Nordic

við fólk sem mundi eftir revíutíman-

ur þar sem gjarnan heyrast gamlar ís-

Affect

um. Mest áhersla var samt lögð á tón-

lenskar dægurflugur.

Händel-degi EBU, 19. apríl, þegar

listina og voru hljóðritaðir fyrir þætt-

í

Þjóðmenningarhúsinu

á

minnst var 250 ára ártíðar tónskálds-

ina tíu revíusöngvar sem engar eða lé-

Samstarf Ríkisútvarpsins við Sam-

ins. Á Rás 1 var svo útvarpað beint

legar hljóðritanir höfðu verið til af

band evrópskra útvarpsstöðva (EBU)

daglangt frá öðrum tónleikadögum

áður, þar á meðal nokkrir með lögum

er þýðingarmikill þáttur í starfi tón-

EBU, s.s. jólatónleikadeginum í des-

eftir íslensk tónskáld. Í bígerð er svo

listardeildar og hafa hlustendur notið

ember og tónleikadögum sem haldnir

önnur þáttaröð um revíur frá 1960 til

þessa samstarfs í reglulegum útsend-

voru til heiðurs Mendelssohn og

okkar tíma.

ingum. Ríkisútvarpið og íslenskt tón-

Haydn. Einnig má minnast á beina út-

listarlíf hafa með þessu samstarfi ver-

sendingu Rásar 1 frá sýningu Met-

Tónlistin er líka félagi og skemmtun.

ið virkir þátttakendur í frjóu samfé-

rópólitan óperunnar 14. mars á óper-

Fjölmargir þættir miða að því að

lagi evrópsks tónlistarlífs því hljóðrit-

unni Rusölku eftir Antonin Dvorák

skapa þægilega nærveru með góðri

anir Ríkisútvarpsins standa öðrum

þar sem Kristinn Sigmundsson fór

tónlist sem oft heyrist ekki annars

Evrópuútvarpsstöðvum til boða auk

með eitt aðalhlutverkanna. Tónleika-

staðar og má þar nefna þætti eins og

þess sem Ríkisútvarpið hefur verið

röðinni Endurómi úr Evrópu var
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útvarpað milli kl. 19 og 20 fjóra daga
vikunnar þar sem flutt var tónlist af
ýmsu tagi frá tónlistarhátíðum víðs
vegar um Evrópu og næturútvarp
EBU, þar sem leikin er sígild tónlist,
var svo á dagskrá frá miðnætti til
morguns alla daga vikunnar.
Einn sá þáttur í starfi tónlistardeildarinnar og Ríkisútvarpsins alls sem
mestu skiptir er hljóðritun á tónlist.
Með beinum útsendingum frá tónleikum

Sinfóníuhljómsveitar

Íslands

gegnir Rás 1 lykilhlutverki við miðlun
tónlistar til allra landsmanna. Útsend-

Guðni Tómasson Víðsjármaður

ingar frá viðburðum eins og sýningum
Íslensku óperunnar, Jazzhátíð og

fastra liða er Jólalag Ríkisútvarpsins

fram í febrúar og mars og var hljóðrit-

Listahátíð í Reykjavík eru einnig mik-

sem pantað er árlega hjá íslensku tón-

un Bryndísar Höllu á sellókonserti

ilvægir þættir dagskrárinnar sem og

skáldi en jólalag ársins 2008 var Jóla-

eftir Eduard Lalo útvarpað á páska-

vikulegar útsendingar í sunnudags-

söngur 1891 eftir Önnu S. Þorvalds-

dag en hinum þremur verður útvarp-

þættinum Úr tónlistarlífinu frá því

dóttur. Af öðrum stúdíóupptökum

að í hátíðardagskrá 2009/2010.

sem hæst ber í tónlistarlífinu hverju

sem Ríkisútvarpið stóð fyrir og út-

sinni. Á meðal tónleika sem útvarpað

varpað var í hátíðardagskrá má nefna

Í ársbyrjun 2007 var ákveðið að halda

var frá á síðasta ári má auk þess sem

hljóðritun á óperuaríum eftir Mozart

veglega upp á afmæli franska tón-

þegar hefur verið minnst á nefna tón-

sem Þóra Einarsdóttir flutti með Sin-

skáldsins Oliviers Messiaens veturinn

leika

Reykjavíkur,

fóníuhljómsveit Íslands; hljóðritun

2008, en Messiaen hefði orðið 100 ára

tónleika úr tónleikaröðinni Tíbrá,

með Sinfóníuhljómsveit Íslands á

10. desember 2008. Af því tilefni var

tónleika Tríós Reykjavíkur, frá hádeg-

píanókonsertum eftir Haydn þar sem

ákveðið að ráðast í þríþætt verkefni

istónleikaröðinni

tónleika

einleikari var Edda Erlendsdóttir og

sem tengist tónlist þessa merka tón-

Kammermúsíkklúbbsins í Bústaða-

hljóðritun á fantasíum og sónötum

skálds sem þykir eitt af höfuðtón-

kirkju, tónleika á Myrkum músíkdög-

eftir George Philipp Telemann í flutn-

skáldum 20. aldarinnar.

um, tónleika í kammertónleikaröð-

ingi Elfu Rúnar Kristindóttur fiðlu-

inni í Kirkjuhvoli í Garðabæ, jólatón-

leikara

listarhátíð Hallgrímskirkju, tónlist-

flautuleikara. Að beiðni Sinfóníu-

arhátíðina Við Djúpið á Ísafirði og

hljómsveitar Íslands tók Ríkisútvarp-

Bjartar sumarnætur í Hveragerði og

ið þátt í samstarfsverkefni um að

tónlistarhátíðirnar í Skálholti, Reyk-

hljóðrita leik fjögurra einleikara úr SÍ

holti og á Kirkjubæjarklaustri.

í einleikskonsertum með hljómsveit-

Kammersveitar

í

Von,

og

Melkorku

Ólafsdóttur

inni, þeirra Bryndísar Höllu GylfaRíkisútvarpið stendur einnig fyrir

dóttur sellóleikara, Josephs Ognibene

stúdíóupptökum

verið

hornleikara, Sigrúnar Eðvaldsdóttur

skrautfjöður í hátíðardagskránni, sér-

fiðluleikara og Sigurgeirs Agnarsson-

staklega um jól og páska. Á meðal

ar sellóleikara. Upptökurnar fóru

sem

hafa

Runólfur Þorláksson og Vernharður
Bjarnason hressir að vanda
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RÁS 1
Anna Guðný Guðmundsdóttir píanó-

opinberum tónleikum í Langholts-

10. desember. Þar flutti Björn orgel-

leikari tók að sér það metnaðarfulla

kirkju þann 6. september, að hluta til í

verkið Níu hugleiðingar um fæðingu

verkefni að æfa upp og hljóðrita verk-

samstarfi við Ríkisútvarpið, og fengu

frelsarans eftir Messiaen en á milli

ið Tuttugu tillit til Jesúbarnsins sem

þeir afar lofsamlega dóma. Fyrir

kafla var lesið úr ritningargreinum

er eitt stórbrotnasta píanóverk 20.

heildarflutninginn

verki

sem tengjast þáttum verksins og voru

aldarinnar og tekur rúmlega tvær

Messiaens hlaut Anna Guðný Íslensku

tónleikarnir samstarfsverkefni Ríkis-

klukkustundir í flutningi en þess má

tónlistarverðlaunin 2008 sem flytjandi

útvarpsins og Listvinafélags Hall-

geta að enginn íslenskur píanóleikari

ársins.

grímskirkju.

Upptökur fóru fram í byrjun ágúst og

Annar hluti þessarar Messiaen-afmæl-

Þriðji og síðasti hluti afmælishátíðar-

voru sendar út í dagskrá tileinkaðri

ishátíðar var bein útsending frá tón-

innar fór svo fram í febrúar þegar nýr

aldarminningu Messiaens 11. desemb-

leikum Björns Steinars Sólbergssonar

flautukonsert

er. Anna Guðný lék verkið einnig á

organista á afmælisdegi Messiaens

sem pantaður var sérstaklega af Rík-

á

þessu

hafði áður leikið það í heild sinni.

Þuríðar

Jónsdóttur,

isútvarpinu í tilefni afmælisins, var
frumfluttur á tónleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands en verkið tileinkaði Þuríður minningu Messiaens.
ERLENT SAMSTARF
Sex tónleikahljóðritanir frá starfsári
djassklúbbsins

Múlans

2007-2008

voru boðnar fram í sameiginlegan
tónleikaskiptapott EBU á árinu 2009:
ASA-tríóið; Kvintett Ara Braga Kárasonar; Tríó Sunnu Gunnlaugsdóttur;
Jónsson/Gröndal-kvintettinn;

kvar-

tettinn Straight Ahead og Tríó Ómars
Guðjónssonar.
Í janúar 2009 sendi Ríkisútvarpið í
fyrsta sinn inn upptöku í djasskeppni
EBU; tvíæring fyrir djasstónlistarmenn undir þrítugu, sem var hleypt af
stokkunum 2007. Íslenska K-tríóið var
ein af fimm hljómsveitum úr allri Evrópu sem komst í úrslit, flaug til
Hollands og lék á úrslitatónleikunum
sem fram fóru á North Sea Jazz Festival í Rotterdam 11. júli sl. Þess má
geta að kostnaður keppenda var nánast alfarið greiddur af EBU og evrópskum sjóðum.
Kristín Sigurðardóttir fréttamaður og Óskar H. Ingvarsson tæknimaður
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Tæknimenn funda yfir vínarbrauði og kaffi

INNLENDAR HLJÓÐRITANIR

ann Snorra Sigurðarson í broddi fylk-

kaffi og kex; auglýst var opið hús og

Nokkrar djasshljóðritanir voru gerðar

ingar.

mættu 60-80 manns í hvert skipti. Var

á fjárhagsárinu, bæði innan Útvarps-

auðfundið hversu vænt fólki þótti um

hússins og utan. Tvennir hádegistón-

JAZZHÁTÍÐ REYKJAVÍKUR

að vera boðið í húsið og mætti gera

leikar voru hljóðritaðir í Vonarsalnum

Jazzhátíð Reykjavíkur var haldin í

mun meira af því styrkja tengslin milli

við Efstaleiti í október; frumsamin

tuttugasta sinn í ágúst. Ákveðið var að

eigenda Útvarpsins og starfsmanna

tónlist eftir Hauk Gröndal og lög Jóns

hljóðrita hljóðrita nokkra tónleika á

með þessum hætti. Bjóða fólk vel-

Múla Árnasonar. Stórsveit Reykjavík-

hátíðinni en þeir voru færri en oft

komið í Útvarpshúsið og sýna í hvað

ur var hljóðrituð á klúbbtónleikum á

áður. Bryddað var upp á því nýmæli,

peningarnir fara.

Rósenberg í febrúar, með efnisskrá

að frumkvæði Lönu Kolbrúnar Eddu-

með lögum eftir Thad Jones, undir

dóttur, að halda sérstaka útvarpstón-

Vernharður Linnet gerði fjögurra

stjórn Sigurðar Flosasonar. Kvartett-

leika á föstudögum á meðan hátíðin

þátta röð um sögu Jazzhátíðar Reykja-

inn OC/DC hljóðritaði efnisskrá með

stóð yfir. Sviðsmenn sjónvarpsins

víkur í 20 ár, og var þeim útvarpað í

tónlist frumherjans Ornette Coleman,

slógu upp hljómsveitarpalli; starfs-

júlí og ágúst, vikurnar áður en Jazzhá-

í stúdíói 12, í júní, með trompetleikar-

menn dúkuðu borð og buðu upp á

tíðin hófst.
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RÁS 2
Rás 2 hefur undanfarin ár unnið undir
slagorðum á borð við fyrst og fremst,
fyrst og fremst í lifandi tónlist og
fyrst og fremst í íslenskri tónlist og
hélt því áfram á tímabilinu sem hér
um ræðir. Á þeim áratugum sem Rás 2
hefur starfað hefur hún gegnt veigamiklu hlutverki við að kynna til sögunnar ungt íslenskt tónlistarfólk.
Margir úr þessum hópi hafa stigið sín
fyrstu skref í samstarfi við Rás 2.
Þetta hefur gert þá kröfu til starfsmanna Rásar 2 að þeir séu opnir fyrir
ólíkum tónlistarstefnum og óþekktu
tónlistarfólki. Að sjálfsögðu er Rásin
einnig í góðri samvinnu við eldri og
reyndari tónlistarmenn og hljómsveitir og á því var engin undantekning á
liðnu starfsári.
Hinn alkunni Ólafur Páll Gunnarsson

TÓNLEIKAR OG
BEINAR ÚSENDINGAR
Rás 2 hljóðritaði tónleika úr ýmsum
tónlistaráttum á tímabilinu og var í
samstarfi við fjölmarga íslenska tónlistarmenn og hljómsveitir. Samstarf
við Kraum tónlistarsjóð hélt áfram og
meðal tónleikaferða um landið sem
Rás 2 studdi við bakið á má nefna ferð
Skáta og Bloodgroup Elskumst í
efnahagslægðinni, ferð Megasar og
Senuþjófanna rangsælis um landið,
Sumargleði Kimi Records, ferð KK &
Magga um landið, Hver á sér fegra
föðurland (Árstíðir, Svavar Knútur og
Helgi

Valur),

Landsfjórðungaferð

Bubba Morthens, og ferð Trúbatrix

Stórtónleikar Rásar 2 á menningar-

tónleikar Eiríks Haukssonar í Aust-

nótt voru eins og undanfarin ár einn

urbæ, Blúshátíð í Reykjavík á Hótel

allra stærsti viðburður ársins á Rás 2

Nordica (Pinetop Perkins, Vinir Dóra

en þeir tónleikar voru haldnir í ár í

o.fl.), Nokia on Ice í Listasafninu (Dr.

samstarfi við Reykjavíkurborg og

Spock, Bang Gang o.fl.), D.A.D. frá

Símann. Þar léku og sungu Hinn ís-

Danmörku,

lenski þursaflokkur, Ingó og veður-

Nasa, jólatónleikar Borgardætra 2009,

guðirnir, Papar, Páll Óskar og Lights

200.000 naglbítar og Lúðrasveit verka-

On The Highway. Tónleikarnir voru

lýðsins í Óperunni, Sigur Rós í Laug-

fjölsóttir og tókust mjög vel. Tónleik-

ardalshöll, Iceland Airwaves 2009

arnir voru í ár haldnir í Hljómskála-

(u.þ.b. 25 hljómsveitir hljóðritaðar,

garðinum, sem fylltist af glöðu fólki

margar í fyrsta sinn), Sinfóníuhljóm-

þegar leið á tónleikana. Þar að auki

sveit Íslands, Söngvabók Gunnars

var methlustun á Rás 2, en samkvæmt

Þórðarsonar í flutningi hrynsveitar og

mælingum hlustuðu 30-40 þúsund

söngvara.

þrettán ungra og efnilegra tónlistarkvenna sem sendu samhliða frá sér
safnplötu undir nafninu Trúbatrix.
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á

manns á tónleikana í útvarpinu.
Meðal erlendra listamanna sem Rás 2

um landið. Síðastnefnda ferðin var
farin með nýstofnuðum félagsskap

góðgerðatónleikar

Tónleikaupptökur Rásar 2 á árinu

hefur hljóðritað á tónleikum á Íslandi

voru fjölmargar og fjölbreyttar. Minn-

undanfarin ár má nefna Coldplay, The

ingartónleikar um John Lennon á

Strokes, Nick Cave, Marianne Faith-

Nasa, útgáfutónleikar Lights On The

ful, The Flaming Lips, Kaiser Chiefs,

Highway á Sódómu, 50 ára afmælis-

Eivör, Placebo, Violent Femmes, Foo
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Fighters, Iron Maiden, Patti Smith,

Músíktilraunir eru fastur liður í til-

hverri fengu hlustendur Rásar 2 að

The Stranglers, Keane, Starsailor, The

veru Rásar 2 en þær voru að vanda

heyra tónlistargetraun sem kallaðist

Hives, Suede, Super Mama Djombo,

sendar út beint. Að þessu sinni sigraði

Hlustendafimman og gátu sent svör-

Belle & Sebastian, Damien Rice o.fl.

hljómsveitin Bróðir Svartúlfs. Þetta er

in á netfangið poppland@ruv.is. Einn

o.fl.

mikilvægur vettvangur fyrir ungt tón-

heppinn hlustandi vann svo veglega

listarfólk og gegnir Rás 2 þýðingar-

vinninga í viku hverri.

Rás 2 sá um beinar útsendingar frá

miklu hlutverki við að koma þessum

tónleikum og tónlistarviðburðum á
árinu: Ljósanótt í Reykjanesbæ (GCD,
Deep Jimi o.fl.), Stórtónleikar Rásar 2
á

menningarnótt,

Bræðslan

2009

(Bróðir Svartúlfs, Þursaflokkuirnn,
Páll Óskar og Monika o.fl.), Stóri músíkdagurinn á Rósenberg (Svavar Knútur, Múgsefjun, Retro Stefson, Árstíðir
o.fl.), úrslit Músíktilrauna 2009, söngkeppni Samfés (30 keppendur frá
jafnmörgum félagsmiðstöðvum), Þorláksmessutónleikar Rásar 2 á Rósenberg (Svavar Knútur, Dísa o.fl.),
Áfram með lífið - baráttutónleikar
(Egó, Ný Dönsk, Sálin, Stuðmenn
o.fl.).
NÝSKÖPUN, KEPPNI OG
SAMSTARF
Rás 2 hefur verið samstarfsaðili Ice-

Linda Blöndal á tali

land Airwaves í tíu skipti af þeim ellefu sem tónleikahátíðin hefur verið
haldin og alls hljóðritað yfir 300

hópi á framfæri. Það er óhætt að segja

Ýmis keppni í tónlist fór fram á Rás 2

hljómsveitir á hátíðinni frá upphafi.

að Músíktilraunir hafi sett mikinn

á tímabilinu og má þar nefna Jólalaga-

Upptökunum hefur verið útvarpað í

svip á tónlistarlífið á Íslandi.

keppni Rásar 2, Baráttu- og bjart-

tónleikaþáttum í kvölddagskrá Rásar

sýnislagakeppni hins nýja lýðveldis,

2 undanfarin ár. Völdum upptökum

Samstarf Rásar 2 og Sjónvarpsins var

Sjómannalagakeppni Rásar 2 og Há-

hefur Rásin svo dreift til aðildar-

töluvert á tímabilinu. Lögin í Söngva-

tíðar hafsins og Sumar í Sýrlandi.

stöðva EBU (European Broadcasting

keppni Sjónvarpsins voru kynnt á

Hlustendur Rásar 2 völdu 100 bestu

Union) og þannig komið íslenskri tón-

Rás 2 áður en þau voru flutt í Sjón-

plötur Íslandssögunnar. Þetta var

list til milljóna útvarpshlustenda víða

varpinu.

samstarfsverkefni sem unnið var með

um heiminn. Árið 2008 var engin

spurningaþættinum Gettu betur voru

Félagi

breyting þar á og tónleikar Ólafs Arn-

sendar út á Rás 2 en fóru síðan yfir í

Tónlist.is og plötunum voru gerð góð

alds, Dísu, Seabear, Hjaltalín og Lay

Sjónvarpið þegar átta liða úrslitin hóf-

skil í þáttaröð sem bar sama nafn og

Low á Airwaves 2008 voru boðnir að-

ust og Rás 2 var í samstarfi við tónlist-

var útvarpað um vorið.

ildarstöðvum EBU í ágúst.

arspurningaþáttinn Popppunkt. Í viku

Fyrstu

viðureignirnar

í

hljómplötuframleiðenda

og
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RÁS 2
DAGLEGIR ÞÆTTIR

samvinnu við fréttastofu Ríkisút-

gefur jafnframt ungu dagskrárgerðar-

Rás 2 lagði að vanda áherslu á beinar

varpsins.

fólki tækifæri til að stíga sín fyrstu

útsendingar í daglegum þáttum og nýr

skref á þessu sviði.

þáttur, Morgunvaktin, tók til starfa

Íþróttaviðburðum voru einnig gerð

sumarið 2009 í umsjá fréttastofu út-

góð skil með lýsingum í hljóðvarpi.

KVÖLD- OG HELGARÞÆTTIR

varps. Morgunvaktin er á léttum nót-

Gildir þetta bæði um beinar lýsingar á

Meðal kvöldþátta má nefna Litlu haf-

um en tekur einnig á erfiðum frétta-

mikilvægum landsleikjum og innlend-

meyjuna sem er á dagskrá á föstu-

málum og öðru efni sem brennur á

um kappleikjum hvers konar. Að auki

dagskvöldum í beinni útsendingu frá

fólki. Stjórnendur þáttarins eru Lára

var Rás 2 með fastan þátt yfir sumarið

Reykjavík og Kaupmannahöfn í umsjá

Ómarsdóttir og Freyr Eyjólfsson.
Vissulega er Rás 2 fyrst og fremst tónlistarrás en í samstarfi við fréttastofuna gegnir hún líka mikilvægu upplýsingahlutverki þar sem hún útvarpar
alla virka daga Morgunvaktinni frá
kl. 6:45 til 9:00 að morgni dags, Síðdegisútvarpi frá kl. 16-18 og Speglinum eftir kvöldfréttir, auk þess að útvarpa öllum fréttatímum fréttastofu
samhliða Rás 1.
Poppland á Rás 2 var áfram á dagskrá
frá kl. 9 til 16 alla virka daga í umsjá
Ólafs Páls Gunnarssonar, Guðna Más
Henningssonar,

Matthíasar

Más

Magnússonar, Margrétar Erlu Maack
og Heiðu Ólafsdóttur. Meðal dagskrárliða í Popplandi á liðnu starfsári
voru plötur vikunnar, kvikmyndaum-

Ásgeir Eyþórsson í beinni útsendingu

fjöllun vikunnar og vikulegi dagskrárliðurinn Poppland í beinni var einnig

sem hét Tónboltinn þar sem helstu

Þórðar Helga Þórðarsonar og Andra

á sínum stað en þá mæta tónlistar-

íþróttaviðburðir

og

Freys Viðarssonar. Meðal efnis í þátt-

menn í hljóðver 12 í Efstaleitinu og

íþróttafólki gafst tækifæri til að koma

unum í sumar var hljómsveitaslagur

spila þrjú til fjögur lög í beinni útsend-

í spjall í bland við létta tónlist og lýs-

þar sem tvær íslenskar hljómsveitir

ingu fyrir hlustendur Rásar 2.

ingar frá kappleikjum.

öttu kappi í hverjum þætti í útsláttar-

voru

kynntir

keppni, uns eins stóð uppi sem sigurAlla virka daga er dagskráin að degi til

Dagskrá Rásar 2 að degi til virka daga

vegari, og í vetur reyna vel valdir Ís-

í beinni útsendingu en það tryggir

byggist á framlagi tíu fastra starfs-

lendingar fyrir sér í Laddanum 2009.

meðal annars að rjúfa má dagskrá fyr-

manna en dagskrá sem send er út á

Þar er á ferðinni skemmtikeppni sem

irvaralaust ef koma þarf áríðandi

kvöldin og um helgar er að stórum

hefur vakið mikla athygli. Þar keppa

skilaboðum til þjóðarinnar. Þetta ör-

hluta unnin af utanhússfólki sem tek-

gestir í Laddaeftirhermum. Hið opin-

yggishlutverk taka starfsmenn Rásar

ur að sér einstaka dagskrárliði. Þetta

bera í umsjá Ágústs Bogasonar er

2 mjög alvarlega og eru þar í góðri

skapar fjölbreytileika í dagskrá og

þáttur sem leggur áherslu á nýja ís-
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eftir hádegi á sunnudögum. Þar vakti
dagskrárliðurinn Stærðfræðiþrautin
mikla athygli og símalínurnar í Efstaleitinu voru rauðglóandi á meðan sú
þraut var í loftinu. Nýr skemmtiþáttur, Mið-Ísland, í umsjá Bergs Ebba
Benediktssonar, var í loftinu milli kl.
15 og 16 sumarið 2009 og létti landsmönnum lífið og Rokkland Ólafs Páls
Gunnarssonar var sem fyrr á dagskrá
á sunnudögum eftir fjögurfréttir. Í
Rokklandi var meðal annars fjallað
um sögu Bítlanna í tveimur ítarlegum
þáttum og þrír þættir tengdust Iceland Airwaves. Þá var þátturinn sendur út beint frá Hróarskelduhátíðinni
þar sem Hjaltalín var meðal flytjenda
og þannig mætti lengi telja.
Óli Palli og hljómsveitin Hjálmar við upptökur í Stúdíó 12

lenska tónlist, auk þess sem þar heyr-

vikudagskvöldum

ast reglulega innlendar jafnt sem er-

Guðna Más Henningssonar og Snorra

lendar tónleikaupptökur. Þátturinn er

Sturlusonar stytti hlustendum stundir

á dagskrá frá kl. 19:30-22:00, mánu-

á föstudags- og laugardagskvöldum.

og

Næturvakt

daga til fimmtudaga. Skúrinn er
klukkutímalangur þáttur sem er á

Nýr helgarþáttur, Sirrý á sunnudags-

dagskrá

í

morgnum, hóf göngu sína sumarið

umsjá Gunnars Gunnarssonar og

2009 og síðsumars sameinuðu Felix

Ragnars Gunnarssonar. Í þættinum

Bergsson og Margrét Blöndal krafta

eru ungar og efnilegar íslenskar

sína á laugardagsmorgnum undir

hljómsveitir sóttar heim og bílskúrs-

nafninu Bergsson & Blöndal. Atli Þór

bönd af öllum stærðum og gerðum

Albertsson og Jóhann G. Jóhannsson

koma við sögu. Hljómsveitarmeðlimir

héldu áfram að fara út um víðan völl í

á

fimmtudagskvöldum

segja sögur og leika nokkur tóndæmi

þættinum Frá A til J eftir hádegi á

fyrir hlustendur Rásar 2. Færibandið,

laugardögum en gamall kunningi

útvarpsþáttur Bubba Morthens, er á

skaut upp kollinum á ný haustið 2008.

dagskrá Rásar 2 á mánudagskvöldum

Þar er á ferðinni Vinsældalisti Rásar

frá kl. 22:07 til miðnættis. Þar tekur

2 og umsjónarmaðurinn að þessu

Bubbi á ýmsum þjóðfélagsmálum,

sinni er Popplendingurinn Matthías

spjallar við hlustendur, fær til sín

Már Magnússon. Dansþáttur þjóðar-

gesti í hljóðstofu og spilar tónlist úr

innar, Party Zone, hélt sínu striki á

ýmsum áttum. Popppressa Andreu

laugardagskvöldum og Vilhelm Anton

Jónsdóttur á sína 2 klukkutíma á mið-

Jónsson stýrði Helgarútgáfu Rásar 2

Georg Magnússon tæknimaður

Margrét Erla Maack á kafi í
dagskrárgerð
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Dagskrárskilti úr Sjónvarpinu

Eitt af meginmarkmiðum Ríkisút-

Frá fyrra ári jókst framboð á barna-

helgar en á virkum dögum. Dagskrá

varpsins síðastliðin tvö ár var að auka

og unglingaefni um 1% og var rúmlega

sjónvarps flokkast þannig eftir upp-

hlut innlends efnis í dagskrá Sjón-

14% af heildarútsendingartíma Sjón-

runa og tegund:

varpsins. Ekki síst var lögð áhersla á

varps eða um 569 klst. en árið á undan

að fjölga leiknum sjónvarpsverkefn-

var það 550 klst. Meðal efnis má nefna

um og í upphafi rekstrarársins var

Stundina okkar og Jólaævintýri

ákveðið að frumsýna tvær nýjar sjón-

Dýrmundar. Áfram er mikil áhersla

varpsþáttaraðir og einnig nýtt leikið

lögð á að talsetja erlent efni fyrir

jóladagatal fyrir yngstu börnin. Í ljósi

yngstu börnin á íslensku enda ýtir það

breyttra aðstæðna í samfélaginu lagði

undir málþroska og eflir málvitund.

 
  




Sjónvarpið einnig áherslu á öfluga og
fjölbreytta þjóðmálaumræðu í þáttum

Textun á sjónvarpsefni á síðu 888 í

á borð við Kastljós, Silfur Egils og

Textavarpinu veitir heyrnarlausum og

Fréttaukann. Einnig var menningar-

heyrnarskertum greiðari aðgang að

umfjöllun stór hluti af dagskrá Sjón-

dagskrá Sjónvarpsins. Á tímabilinu

varps sem sýndi viðburði frá Listahá-

voru tæplega 169 klst. frumsýnds efn-

tíð, leiklistarverðlaunahátíðinni Grím-

is textaðar á síðu 888 í Textavarpinu

unni, Sjónlist og Edduverðlaununum.

sem er 48% aukning frá fyrra ári. Ef

Óskar Páll Sveinsson og Jóhanna

endursýnt efni er talið með voru rúm-

Guðrún Jónsdóttir sem sigruðu í

lega 516 klst. textaðar á síðu 888.

Ísland
Önnur Norðurlönd
Önnur Evrópulönd
N-Ameríka
Aðrar heimsálfur

12.7%
15.1%

37.5%

10.4%
14.4% 9.9%

Söngvakeppni Sjónvarpsins í febrúar
höfnuðu í öðru sæti í Söngvakeppni

FLOKKUN EFNIS

evrópskra sjónvarpsstöðva í Moskvu í

Sjónvarpið var með útsendingar í

maí.

4.452 klst. eða að meðaltali 12,2 klst. á
dag. Að venju var dagskráin lengri um
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Leikið efni
Skemmtiefni
Listir, menning og vísindi
Íþróttir
Fréttir og fréttatengt efni
Barna- og unglingaefni
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Eins og sjá má var innlent efni 44,6%

mark sitt á Kastljós þetta árið og ítar-

áframhaldandi

og erlent efni 55,4%. Dagskráin er nán-

lega var fjallað um þær hræringar sem

menntaþátturinn Kiljan undir stjórn

ast öll frá Evrópu og Norður-Ameríku

áttu sér stað í íslenskum stjórnmálum

Egils Helgasonar hlaut Edduverð-

og eru hlutföllin um 70% á móti 30%.

og viðskiptalífi með viðtölum og

launin sem besti menningarþáttur í ís-

Af einstökum tegundum dagskrárefn-

fréttaskýringum.

lensku sjónvarpi og einnig hlaut Silf-

is er leikið efni fyrirferðarmest. Ofan-

velgengni.

Bók-

ur Egils Edduverðlaunin og þótt vera

greind flokkun er samkvæmt skil-

Þessu til viðbótar sýnir Sjónvarpið

besti frétta- og viðtalsþátturinn. Þessu

greiningu evrópskra sjónvarpsstöðva.

reglulega þáttaraðir og staka þætti

til viðbótar var Egill Helgason valinn

sem Ríkisútvarpið framleiðir sjálft,

besti sjónvarpsmaður landsins við

ÍSLENSKT EFNI

með öðrum eða kaupir tilbúna af inn-

sama tækifæri.

Fréttir og frétta- og dægurmálaþáttur-

lendum framleiðendum. Sjónvarpið

inn Kastljós eru fastir þættir allan árs-

varði alls um 175 m. kr. til kaupa á

Spurningaþátturinn Útsvar var áfram

ins hring og mynda stofninn í dag-

dagskrárefni frá sjálfstæðum fram-

vinsæll fjölskylduþáttur eins og árið á

skránni. Fréttir eru alla daga vikunn-

leiðendum á tímabilinu. Beinar út-

undan en þar keppa 24 stærstu sveit-

ar en Kastljósið fimm daga vikunnar.

sendingar frá menningar- og skemmti-

arfélög landsins sín á milli. Stjórnend-

Þættirnir stuðla að daglegri lýðræðis-

viðburðum eru einnig stór þáttur í

ur þáttarins voru þau Þóra Arnórs-

legri umræðu og að allir landsmenn

starfsemi Ríkisútvarpsins.

dóttir og Sigmar Guðmundsson en

fái reglulega notið menningar og

Ólafur B. Guðnason samdi spurningar

skemmtunar. Það er óhætt að segja

Innlent efni var áberandi í dagskrá

og var dómari. Þátturinn varð fyrir

að aðdragandi íslenska efnahags-

sjónvarpsins á þessu ári og þættir sem

valinu sem skemmtiþáttur ársins á

hrunsins og eftirmál þess hafi sett

hófu göngu sína haustið 2007 nutu

Edduverðlaunahátíðinni.

Egill Eðvarðsson og Sigmar Guðmundsson önnum kafnir

Við þetta borð hefur mikið verið karpað
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Mikil áhersla var lögð á að auka hlut
leikins efnis í Sjónvarpinu. Spennuþættirnir Svartir englar sem Saga
Film framleiddi í samstarfi við Sjónvarpið voru frumsýndir í lok september. Þættirnir, sem eru alls sex, fengu
mjög góðar viðtökur áhorfenda og
gagnrýnenda. Sænska ríkissjónvarpið
keypti sýningarrétt á þáttunum.
Í byrjun desember frumsýndi Sjónvarpið Jólaævintýri Dýrmundar sem
er jóladagatal. Verkefnið þótti takast
vel og náði að fanga athygli yngri
áhorfenda Sjónvarpsins. Mikilvægt er

Eva María Jónsdóttir brosir sínu breiðasta

að efla framleiðslu á leiknu efni fyrir
Tónlistarþátturinn Gott kvöld var

tók á móti aðdáendum sínum á Aust-

einnig tilnefndur til þessarra sömu

urvelli í beinni útsendingu Sjónvarps-

verðlauna en þar kom fram margt af

ins. Frá því að RÚV tók fyrst þátt í

þekktasta tónlistarfólki landsins og

Söngvakeppni evrópskra sjónvarps-

þáttaröðina Hamarinn í febrúar en

flutti lög sín í nýjum búningi ásamt

stöðva árið 1986 hafa 22 íslensk lög

vegna niðurskurðar þurfti að fresta

hljómsveit þáttarins sem hafði á að

verið flutt í beinni útsendingu hjá að-

sýningum til haustsins. Þessir þættir

skipa afburðagóðum tónlistarmönn-

ildarstöðvum EBU í Evrópu og víðar.

eru mjög vandaðir og fljótlega eftir að

um. Hljómveitarstjóri var Samúel Jón

Hér heima hefur oftast verið haldin

upptökum og eftirvinnslu lauk sýndu

Samúelsson og Ragnhildur Steinunn

forkeppni, Söngvakeppni Sjónvarps-

erlendar

Jónsdóttir var stjórnandi þáttarins.

ins, og hafa alls 209 ný íslensk dægur-

áhuga að sýna þættina. Hamarinn

lög verið flutt á þeim vettvangi.

mun því verða sýndur á næstunni í

Söngvakeppni Sjónvarpsins hófst í

börn og var þetta liður í því.
Áætlanir gerðu ráð fyrir að frumsýna

sjónvarpsstöðvar

mikinn

Noregi, Svíþjóð, Finnlandi og víðar en

byrjun janúar og að þessu sinni

Skemmtiþátturinn Alla leið var á dag-

íslenskir áhorfendur sáu þættina í

kepptu sextán lagahöfundar um sigur-

skrá í byrjun maí en þeim þætti stjórn-

byrjun október 2009.

inn í þessarri vinsælu sönglagakeppni.

aði Páll Óskar Hjálmtýsson. Í þessum

Óskar Páll Sveinsson var höfundur

þáttum, sem voru þrír talsins, fór Páll

Fjölmörg leikin verkefni eru í skoðun

sigurlagsins Is it true en Jóhanna

Óskar ásamt þremur tónlistarmönn-

og undirbúningi í samstarfi við sjálf-

Guðrún Jónsdóttir söng lagið af mik-

um yfir helstu lög þjóðanna sem tóku

stæða framleiðendur og einnig hefur

illi fagmennsku í lokakeppninni sem

þátt í lokakeppni Söngvakeppni evr-

Sjónvarpið lagt fjármuni til þróunar

send var beint úr myndveri Sjónvarps-

ópskra sjónvarpsstöðva.

handrita sjónvarpsþátta.

Guðrún og Óskar Páll voru svo fulltrú-

Í sumar hóf nýr spurninga- og

Jólaævintýri Dýrmundar eru alls 24

ar Íslands Í Moskvu í Söngvakeppni

skemmtiþáttur göngu sína, Popp-

þættir fyrir börn og voru þættirnir

evrópskra sjónvarpsstöðva en þar

punktur í umsjón Felix Bergssonar

frumsýndir í desember 2008. Björgvin

hafnaði íslenska lagið í öðru sæti

og Dr. Gunna. Var þættinum vel tekið

Franz Gíslason leikari var ráðinn um-

keppninnar. Þessum góða árangri

en hann var á dagskrá frá því í byrjun

sjónarmaður og handritshöfundur að

fagnaði þjóðin þegar Jóhanna Guðrún

júní en lokaþátturinn í beinni útsend-

Stundinni okkar. Áhorfendur Sjón-

kom heim til Íslands frá Moskvu og

ingu í síðari hluta septembermánaðar.

varpsins tóku hinum nýja umsjónar-

ins um miðjan febrúar. Þau Jóhanna
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manni vel. Hann hefur gætt að þeim

STAKIR VIÐBURÐIR

Í ársbyrjun 2009 hófst undirbúningur

markmiðum Sjónvarpsins að bjóða

Sjónvarpið tekur þátt í fjölmörgum

tveggja nýrra sjónvarpsþátta sem

upp á vandað og fræðandi efni fyrir

menningar- og skemmtiviðburðum

bera heitið Persónur og leikendur og

yngstu áhorfendurna með skemmti-

með beinum útsendingum. Meðal

Átta raddir. Í fyrri þættinum er

legri framsetningu. Mikil áhersla er

þeirra má nefna setningu Listahátíð-

skyggnst inn í líf okkar elstu og reynd-

lögð á að hlutur leikins efnis sé mikill

ar, Grímuna - uppskeruhátíð leiklist-

ustu leikara en umsjón þáttanna er í

í Stundinni okkar.

arinnar, Edduverðlaunin - uppskeru-

höndum Evu Maríu Jónsdóttur og

hátíð sjónvarps- og kvikmyndagerðar-

Hauks Haukssonar. Þættirnir, sem

Áramótaskaup Sjónvarpsins er að

fólks, og Sjónlist þar sem framúrskar-

verða sex talsins, voru sýndir í októ-

sjálfsögðu fastur liður í dagskránni og

andi myndlistarfólk og hönnuðir eru

ber og nóvember 2009. Átta raddir

árið 2008 var leikstjóri þess Silja

verðlaunaðir. Einnig var sýnt beint frá

eru tónlistar- og viðtalsþættir í átta

Hauksdóttir

Íslensku

Í

hlutum en í þáttunum ætlar íslenskt

maí fóru fram upptökur á sýningu

afburðafólk á sviði tónlistar að deila

Þjóðleikhússins á Hart í bak eftir

með áhorfendum sýn sinni á lífið og

Gísli Einarsson hélt áfram með sína

Jökul Jakobsson en eitt af aðalhlut-

tónlistina og flytja nokkur af verkum

vinsælu þáttaröð, Út og suður, en í

verkum er í höndum Gunnars Eyjólfs-

sínum. Jónas Sen er umsjónarmaður

þáttunum miðlar hann margbreyti-

sonar. Upptakan verður sýnd á jóla-

þáttanna og Jón Egill Bergþórsson

leika menningar á Íslandi, lífsviðhorfi

dag 2009.

stýrir upptökum en stefnt er að frum-

og

handritshöfundar

Sigurjón Kjartansson, Jón Gnarr o.fl.

tónlistarverðlaununum.

og lífsskilyrðum fólks í öllum lands-

sýningu þáttanna árið 2010.

hlutum. Þátturinn var tilnefndur til

Sýndar voru upptökur frá tónleikum

Edduverðlauna í flokknum frétta- og

Hvítasunnusafnaðarins, Fyrir þá sem

HEIMILDARMYNDIR

viðtalsþáttur ársins. Spaugstofan hélt

minna mega sín, tónleikum Rásar 2 á

Sjónvarpið hóf á þessu ári framleiðslu

uppteknum hætti og gaf okkur hina

menningarnótt og Denyce Graves og

á fjögurra þátta heimildarmyndaröð

kómísku og jafnframt gagnrýnu sýn á

Super Mama Djombo á Listahátíð.

um íslenska efnahagshrunið en þætt-

þjóðfélagsmálin eins og undanfarin 20

Einnig tók Sjónvarpið upp tónleika

irnir eru byggðir á bók Guðna Th.

ár. Spurningaþátturinn Gettu betur

Deborah Voigt og Tiger Lillies á

Jóhannessonar

var vinsæll sem aldrei fyrr. Nýr um-

Listahátíð í júní.

voru frumsýndir þann 6. október 2009

Hrunið.

Þættirnir

sjónarmaður, Eva María Jónsdóttir,

en umsjónarmaður þeirra er Þóra

tók við hlutverki stjórnanda þáttarins

Arnórsdóttir.

en höfundur spurninga og dómari var
Davíð Þór Jónsson.
Kastljós var sem fyrr fastur liður á
dagskrá en þátturinn, sem er sendur
út fimm daga vikunnar, fjallar um
stjórnmál, samfélags- og menningarmál og sinnir auk þess fréttaskýringum. Með þessum daglegu þáttum auk
Silfurs Egils leggur Sjónvarpið sitt af
mörkum til að stuðla að daglegri lýðræðislegri umræðu og að upplýsingar,
menning og skemmtun skili sér reglulega til allra landsmanna.

Grafíkdeildin í hita leiksins
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SJÓNVARPIÐ
Sjónvarpið sýndi fjölmargar íslenskar
heimildarmyndir á þessu ári. Þar á
meðal voruKjötborg, Ama Dablam Handan tómsins, Dieter Roth Puzzle,
Þetta kalla ég dans, Einungis fæðing, Orðið tónlist – Jórunn Viðar,
Allar

mættar,

Scoresbysunds,

Leyndardómar
Galdrakarlinn

á

Súganda, Börn til sölu, Útlagar –
Tíbet á tímamótum, Hlýja Ísland –
Hitaveita í hundrað ár, Úr vísnabók
heimsins,

Sófakynslóðin,

Silfur-

drengirnir – handboltalandsliðið í
Peking, Jesús Kristur er hinn sami,
Tákn vonar, Sinfóníuhljómsveit Ís-

Haraldur Guðmundsson innan um leikmuni

lands í Berlín, Sjálfstjórn á Grænlandi og Sveitapiltsins draumur.

Svartir englar fengu tilnefningu í

Eins og taflan sýnir er efni frá Evrópu

Fjölmargar heimildarmyndir eru einn-

flokknum leikið sjónvarpsefni ársins.

rúmlega tvöfalt meira en amerískt

ig í undirbúningi með sjálfstæðum

Loks ber að geta að heimildarmynd-

efni. Af erlendu efni er mest frá

framleiðendum.

irnar Ama Dablam - Handan tóms-

Bandaríkjunum, 28% af útsendri dag-

ins, Dieter Roth Puzzle, Þetta kalla

skrá. Meðal þess er Bráðavaktin

EDDUVERÐLAUNIN

ég dans og Kjötborg verða allar sýnd-

(ER), Ljóta Betty (Ugly Betty), Að-

Edduverðlaunin voru afhent í tíunda

ar í Sjónvarpinu en síðastnefnda

þrengdar

sinn. Eins og oft áður uppskáru Ríkis-

myndin fékk verðlaun í flokknum

Housewives),

útvarpið og starfsmenn þess ríkulega.

heimildarmynd ársins.

(Brothers and Sisters), Lífsháski

Ragna Fossberg fékk verðlaun fyrir

eiginkonur
Bræður

(Desperate
og

systur

(Lost), Sporlaust (Without a Trace)

gervi ársins en hún sér um gervi á

ERLENT EFNI

og Glæpahneigð (Criminal Minds).

leikendum í Spaugstofunni. Silfur Eg-

Skipting dagskrárefnis Sjónvarps eftir

Næst í röðinni er Bretland með rúm

ils fékk verðlaun í flokknum frétta- og

löndum er sem hér segir:

11%. Þaðan koma meðal annars þætt-

viðtalsþáttur ársins og Út og suður
fékk tilnefningu í sama flokki. Bók-

Ísland

menntaþátturinn Kiljan fékk verð-

Danmörk

4,8%

laun í flokknum menningar- og lífs-

Finnland

0,5%

stílsþáttur ársins og menningarþáttur-

Svíþjóð

1,2%

inn Káta maskínan var einnig tilnefndur. Útsvar fékk verðlaun í
flokknum skemmtiþáttur ársins en í
þeim flokki voru einnig tilnefndar
þáttaraðirnar Gettu betur og Gott
kvöld. Loks fékk Egill Helgson verðlaun sem sjónvarpsmaður ársins en
Eva María Jónsdóttir var einnig tilnefnd. Þáttaraðirnar Mannaveiðar og
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44,6%

Noregur

0,6%

Bretland

11,3%

Frakkland

2,7%

Þýskaland

1,7%

Önnur Evrópulönd

1,9%

Bandaríkin

44,6%

Ísland

51,7%

Norðurlönd

69,3%

Evrópa

99,2%

Evrópa og N-Ameríka

28,0%

Kanada

1,9%

Ástralía

0,2%

Önnur lönd

0,6%

100,0%

Öll lönd
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irnir Njósnadeildin (Spooks), King-

boltanum, þar sem íþróttafréttamenn

Fjölmörgum öðrum íþróttaviðburð-

dom lögmaður (Kingdom), Martin

fóru yfir tíðindi af Íslandsmótinu í

um voru gerð góð skil, s.s. landsleikj-

læknir (Doc Martin), Dauðir rísa

knattspyrnu karla og kvenna. Kvenna-

um í knattspyrnu og handbolta, bikar-

(Waking The Dead) og fjölmargir aðr-

knattspyrna komst í kastljósið á árinu

úrslitum og úrslitum Íslandsmótsins í

ir sakamálaþættir að ógleymdum

vegna góðrar frammistöðu íslenska

handbolta, Íslands- og bikarmeistara-

vönduðum leiknum myndum. Frá

landsliðsins. Vafalaust var sett heims-

mótum í frjálsum íþróttum, hópfim-

Frakklandi kom m.a myndaflokkur-

met í áhorfi á kvennaknattspyrnu þeg-

leikum og badminton. Sýnt var frá

inn Gróðabragð (Scalp). Af heimildar-

ar um 67% horfðu á magnaðan lands-

Heimsmeistaramóti íslenska hestsins

myndum má nefna þáttaraðir eins og

leik Íslands og Írlands á ísi lögðum

sem fór fram í Sviss að þessu sinni,

Líf með köldu blóði (Life In Cold

Laugardalsvelli en með sigri tryggðu

meistaradeild í hestaíþróttum, ístölti,

Blood), Aldamótabörn (Child Of Our

„stúlkurnar okkar“ sér rétt til þátt-

Íslandsmeistaramóti íslenska hests-

Time), Villta Kína (Wild China),

töku í lokakeppni Evrópumótsins í

ins, ístölti þeirra allra sterkustu, Vest-

Ganges, Í fótspor Tangiersbúans

knattspyrnu kvenna sem að þessu

fjarðavíkingnum, Austfjarðatröllinu,

(Travelling With A Tangerine), þátt

sinni fór fram í Finnlandi.

Skólahreysti, Opna breska meistara-

um

bresku

konungsfjölskylduna

mótinu í golfi, HM í handknattleik og

(Monarchy) og fjölmargar stakar

Íþróttafréttamenn RÚV fylgdu stelp-

HM í frjálsum íþróttum. Auk þess var

myndir um margvísleg efni. Meðal

unum okkar eftir til Finnlands síðla í

sýnt frá innlendu mótorsporti auk

efnis frá Norðurlöndunum kannast

ágúst. Allir leikir lokakeppninnar

evrópsku Formúlu 3 keppninni þar

flestir við þáttaraðirnar Anna Pihl,

voru sýndir í Sjónvarpinu, flestir í

sem Íslendingur var meðal keppenda,

Wallander, Glæpahneigð (Forbrydel-

beinni útsendingu. Leikjum Íslands

öllum sex gullmótunum sem Alþjóða

sen) og Trúður (Klovn). Sjónvarpið

var einnig lýst á Rás 2. Boðið var til

frjálsíþróttasambandið stóð fyrir og

hefur haft frumkvæði að því að kynna

EM-stofu í Efstaleiti þegar Ísland lék

Landsmóti UMFÍ sem átti 100 ára af-

og sýna þætti og kvikmyndir frá ríkj-

og í úrslitaleikjunum og EM-kvöld-

mæli. Landsmótununum og Unglinga-

um Evrópu sem og kvikmyndir frá

þáttur var í lok hvers keppnisdags.

landsmótinu voru gerð góð skil. Sér-

öðrum heimshlutum sem lítið hafa

Viðtöl, pistlar og fjölbreytt efni var

stök áhersla var lögð á innlenda

verið kynntar hér á landi. Þannig var á

einnig birt á EM-vef RÚV. Með þessu

íþróttaumfjöllun í fréttatímum Sjón-

sunnudagskvöldum sýnt fjölbreytt úr-

var

varpsins.

val listrænna og sígildra kvikmynda

sýndur verðskuldaður sómi.

íslenskri

kvennaknattspyrnu

víðs vegar að úr heiminum, meðal
annars frá Taílandi, Þýskalandi, Kína,

Nýjum sjónvarpsþáttum var hleypt af

Ítalíu,

Frakklandi,

stokkunum, Íslensku golfmótaröð-

Rússlandi, Kanada, Bretlandi, Spáni,

Norðurlöndum,

inni og Helgarsportinu. Golfmóta-

Íran og Ástralíu, svo eitthvað sé nefnt.

röð GSÍ var fylgt eftir og endaði sú
þáttaröð á beinni útsendingu frá loka-

ÍÞRÓTTIR

dögum Landsmótsins sjálfs sem að

Stórviðburðum á íþróttasviðinu voru

þessu sinni fór fram hjá Golfklúbbi

gerð góð skil með beinum útsending-

Reykjavíkur í Grafarholtinu. Helgar-

um og þáttum í Sjónvarpinu en hlut-

sportið var íþróttaþáttur með nýju

deild íþróttaefnis í dagskránni var

sniði sem miðaði að því að sinna

10,4%.

barna-, unglinga- og almenningsíþróttum auk þess að fjalla um atburði

Í sumarbyrjun var nýjum sjónvarpsþætti hleypt af stokkunum, Íslenska

líðandi stundar í íþróttaheiminum.
Ragna Fossberg förðunarmeistari
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FRÉTTAÞJÓNUSTA
Mikil tímamót urðu í fréttaþjónustu

Gera verður öllum fært að sækja efni

ar, hræringum í stjórnmálakerfinu og

Ríkisútvarpsins og íslenska fjölmiðla-

á einn og sama staðinn, hvort sem við-

umræðu um það hvaða stefnu lands-

heiminum á fyrstu dögum nýs rekstr-

komandi vinnur fyrir sjónvarp, útvarp

menn ættu að taka upp úr öldudaln-

arárs þegar tilkynnt var um að Frétta-

eða vefinn. Til þess þarf sameiginlegt

um. Fögur áform um hægfara og

stofa sjónvarps og Fréttastofa útvarps

fréttavinnslukerfi. Þá hlýtur það að

mjúka aðlögun tveggja fréttamanna-

hefðu verið sameinaðar. Páll Magnús-

vera framtíðarmarkmiðið að Frétta-

hópa að nýjum starfsháttum urðu að

son tilkynnti á fundi með starfsmönn-

stofa RÚV fái sitt eigið sjónvarpsstúd-

engu í stormviðrinu sem skall á þegar

um 16. september 2008 að sameining

íó og búnað sem gerir henni fært að

Fréttastofa RÚV var tæplega tveggja

fréttastofanna tæki þegar gildi, frétta-

bregðast hraðar við, hugsanlega fjölga

vikna gömul. Fréttamenn þurftu að

stjóri yrði Óðinn Jónsson, sem gegnt

sjónvarpsfréttatímum og nýta betur

stinga sér til sunds og læra tökin jafn-

hafði starfi fréttastjóra útvarps, og

kosti vefsins til útsendinga.

harðan – útvarpsmenn í sjónvarpi og

varafréttastjórar þau Broddi Brodda-

sjónvarpsmenn í útvarpi. Það var ekki

son, Ingólfur Bjarni Sigfússon, Mar-

HRUNIÐ

alltaf auðvelt fyrir starfsmenn að tak-

grét Marteinsdóttir og Sigríður Haga-

Á fyrstu starfsdögum nýju fréttastof-

ast á við þessar aðstæður – persónu-

lín Björnsdóttir. Undir hina nýju

unnar tók að hrikta í hinum alþjóð-

lega og faglega – á sama tíma og

Fréttastofu RÚV heyrði auk frétta-

lega fjármálaheimi og skammt var að

vinnustaðurinn var sjálfur undirlagð-

þjónustunnar í sjónvarpi, útvarpi og á

bíða stórtíðinda af íslensku bönkun-

ur vegna breytinga og verkskipulagið

ruv.is., stjórn svæðisstöðva, umsjón

um. Mesta fréttaár síðari tíma var

í mótun. Síðan bættust við áhrif fjár-

með vefnum, dægurmálaþættir og

framundan. Fréttastofa RÚV fékk

málakreppunnar. Í nóvemberlok var

íþróttaumfjöllun fyrir alla miðla. Öll-

sína eldskírn. Stór hluti fréttaumfjöll-

tilkynnt um samdrátt í þjónustu og

um sem stóðu að sameiningu frétta-

unar allt starfsárið beindist að fjár-

uppsagnir starfsfólks. Niðurskurður-

stofanna var ljóst í upphafi að mikið

málakreppunni og afleiðingum henn-

inn hafði mikil áhrif á rekstur Frétta-

verk væri fyrir höndum við að skapa
eina öfluga heild úr tveimur starfshópum. Töluverðar breytingar voru
gerðar á húsnæðinu eftir sameininguna, það stækkað og endurskipulagt. Til varð ný miðja með vakt- og
framleiðslustjórn og veffréttavakt.
Liður í endurskipulagningu fréttastofunnar, sem sinnir fréttaþjónustu í
sjónvarpi, útvarpi og á vefnum, var að
draga úr umfangi fréttavinnslunnar
fyrir útvarp síðdegis. Þungi útvarpsvinnslunnar miðaðist við morgun- og
hádegisfréttir en síðdegis og fram eftir kvöldi færðist áherslan á sjónvarpsvinnsluna.
Að loknu fyrsta starfsári Fréttastofu
RÚV er sameiningunni í raun ekki lokið vegna tæknilegs aðskilnaðar og
framleiðslugetan er því ekki fullnýtt.
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stofu RÚV: Dregið var verulega úr
íþróttaumfjöllun,

veffréttavinnsla

minnkuð og þrengra varð um fréttaþjónustuna almennt.
Verkefnin á þessum fyrstu starfsmánuðum Fréttastofu RÚV voru næg –
ólgan í samfélaginu var mikil, mótmæli og átök. Fréttamenn, myndatökumenn, dagskrárgerðarmenn og
tæknimenn lögðu nótt við dag og
stefndu jafnvel heilsu sinni í hættu við
að skrá viðburði og koma mögnuðu
efni, myndum og hljóði, viðtölum og
frásögnum sjónavotta, á framfæri við
almenning. Aldrei áður í sögu RÚV

Á fréttavaktinni

hafa beinar sjónvarps- og útvarpssendingar verið jafn tíðar frá fundum

koma helstu baráttumálum á fram-

28,2% nefndu öryggishlutverkið, 6,8%

ráðamanna og almennra borgara. Rík-

færi og takast á í umræðuþáttum.

menningarhlutverkið, 5,9% fræðslu-

isstjórnir féllu og nýjar voru myndað-

Kosið var til Alþingis laugardaginn 25.

hlutverkið og 3,3% afþreyingarhlut-

ar í beinni útsendingu.

apríl. Hefðbundnar kosningavökur

verkið. Þátttakendur í könnuninni

voru í sjónvarpi og útvarpi.

voru beðnir að raða þessum hlutverkum eftir mikilvægi í fyrsta, annað og

KOSNINGAR
Ríkisútvarpsins

TRAUST Á FRÉTTASTOFUNNI

þriðja sæti. Heildarniðurstaðan varð

hófst í aprílbyrjun. Líklega hafði RÚV

Eftir þær hremmingar sem þjóðin

sú að 89,9% nefndu fréttirnar, 54,8%

aldrei gegnt jafn mikilvægu hlutverki

gekk í gegnum á haustdögum var

öryggishlutverkið og 45,7% fræðsluna.

fyrir alþingiskosningar vegna þess

ánægjulegt að fá það staðfest í könn-

Sjá myndrænt yfirlit í kaflanum um

hversu fjölmiðlar í landinu höfðu

un í byrjun ársins 2009 að Fréttastofa

aðra starfsemi.

veikst. Þegar aðeins þrjár vikur voru

RÚV naut meira trausts en aðrir

til boðaðra kosninga var Alþingi enn

fréttamiðlar

að störfum. Þetta setti auðvitað mark

könnun fyrirtækisins Markað- og

á undirbúninginn. Ákveðið var að í

miðlarannsóknir (MMR) sögðust tæp

kosningaumfjöllun RÚV þyrfti auðvit-

82% aðspurðra bera mikið traust til

að að taka mið af þeim hræringum

Fréttastofu RÚV. Morgunblaðið kom

sem verið höfðu í þjóðfélaginu. Í senn

næst með 64% en Fréttastofa Stöðvar

var nauðsynlegt að skýra aðstæður og

2 mældist með rúmlega 48% traust. Þá

láta um leið heyrast í almennum borg-

leiddi könnun sem Capacent Gallup

urum og skapa vettvang fyrir frjóa

gerði fyrir RÚV í ljós að flestir að-

umræðu. Þetta var gert með borgara-

spurðra töldu fréttaþjónustuna mikil-

fundum í öllum kjördæmum og í

vægasta

fréttaskýringaþáttum með viðtölum

Næst á eftir kom öryggishlutverkið.

við almenna borgara. Að auki fengu

Fram kom í könnuninni að 50,5%

leiðtogar allra framboða færi á að

töldu fréttahlutverkið mikilvægast,

Kosningaumfjöllun

landsins.

hlutverk

Samkvæmt

Ríkisútvarpsins.

Jóhanna Sveinsdóttir og
María Björk Guðmundsdóttir
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FRÉTTAÞJÓNUSTA
SAMBANDIÐ VIÐ

Fréttastofan annaðist veffréttirnar og

forsíðunni. Uppsetning frétta var end-

UMHEIMINN

miðlun annars dagskrárefnis í sam-

urskoðuð og heildaryfirbragð vefsíð-

Hvern einasta dag frá hausti og fram

starfi við framleiðsludeildir og dag-

unni breyttist töluvert. Nýr dagskrár-

eftir vetri var við leitast við að skýra

skrárgerðarmenn.

vefur var tekinn í notkun og var hann

gang mála – ekki aðeins fyrir íslensk-

vistaður í Efstaleiti. Markvisst var

um áhorfendum og hlustendum held-

Fyrsta verk nýrrar vefritstjórnar var

unnið að því allt rekstrarárið að færa

ur tóku fréttamenn RÚV að sér að

að fjölga efnisþáttum á forsíðu ruv.is,

vefþjónustuna frá þjónustuaðilum úti

skýra stöðuna í viðtölum við erlenda

bæði tilvísunum í einstaka þætti og

í bæ inn í Útvarpshúsið. Markmiðið er

fjölmiðla um allan heim. Erlendir fjöl-

umfjöllun á borð við bandarísku for-

að auka öryggi í rekstrinum og gera

miðlar sóttu í miklum mæli til Ríkisút-

setakosningarnar og fjármálakrepp-

vefreksturinn hagkvæmari til lengri

varpsins um leið og efnahagshrunið

una. Þá var bryddað upp á þeirri nýj-

tíma litið.

blasti við. Erlenda fréttadeildin brást

ung að skipa pistlahöfundum sess á

við með stórauknu framboði efnis inn
á sameiginlegt fréttanet European
Broadcasting Union. Meðal þess sem
Ríkisútvarpið bauð upp á voru beinar

Starfsmenn Markaðssviðs að störfum

útsendingar frá lykilviðburðum fram
eftir vetri. Mörg hundruð erlendir
fréttamenn leituðu einnig aðstoðar og
veittu fréttamenn RÚV hundruð viðtala og aðstoðuðu við að bóka viðtöl
við ráðamenn, lykilstjórnendur banka
og fjármálastofnana, háskólakennara,
o.s.frv. Erlendar stöðvar keyptu einnig ógrynni myndefnis af RÚV.
VEFMÁL
Skipulagi vefmála RÚV var breytt í lok
síðasta rekstrarárs. Tækni- og þróunarvinna vegna vefsins færðist á tölvudeild og var Karl Jóhann Jóhannsson
ráðinn netstjóri. Yfirumsjón með efni
á vefnum var áfram í höndum Fréttastofu. Bergljót Baldursdóttir varð vefritstjóri og var henni falið að annast
samskipti við framleiðsludeildir og
leiða efnisvinnslu fyrir vefinn. Með
þessum

skipulagsbreytingum

var

brugðist við vaxandi kröfum um
rekstraröryggi vefsins og getu til að
miðla dagskrá og beinum útsendingum. Talið var eðlilegt að tæknileg umsýsla væri á vegum tölvudeildar en
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Kristinn Hrafnsson fréttamaður íbygginn á svip

SVÆÐISSTÖÐVAR

Í aðdraganda Alþingiskosninga var

Ríkisútvarpið starfrækti þrjár svæðis-

sýnt beint frá borgarafundum sem

stöðvar á tímabilinu: Á Akureyri,

fram fóru á Ísafirði, Akureyri og Sel-

Egilsstöðum og Ísafirði.

fossi. Þar sem fréttamenn, umsjónarmenn Kastljóssins og tæknimenn

Nýr svæðisstjóri tók við á Egilsstöð-

voru einnig á vettvangi var ákveðið að

um, Ásgrímur Ingi Arngrímsson. Þá

senda út aðalfréttatíma Sjónvarpsins

tók Sighvatur Jónsson við starfi frétta-

frá þessum stöðum.

ritara RÚV í Vestmannaeyjum. Svæðisútvarp Vesturlands og Vestfjarða

DÆGURMÁLAÞÆTTIR

hóf göngu sína í maíbyrjun. Þetta fól í

Sú stefna var mótuð á rekstrarárinu

sér að hlustunarsvæði Svæðisútvarps

að styrkja Rás 2 sem frétta- og dægur-

Vestfjarða stækkaði umtalsvert og

málarás. Ákveðið var að færa morg-

náði yfir Dali og norðanvert Snæfells-

unþáttinn á Rás 2 undir Fréttastofuna,

nes. Síðar er stefnt að því að útsend-

sem stýrði fyrir Síðdegisútvarpi Rás-

ingar nái suður yfir Snæfellsnes og

ar 2. Niðurstaðan varð sú að Morgun-

um Borgarfjörð og nærsveitir. Svæð-

vaktin, sem verið hafði á Rás 1, flutt-

isútsending þessa nýja Vesturlands-

ist á Rás 2 og nýir umsjónarmenn

og Vestfjarðaútvarps RÚV er til skipt-

tóku við þættinum. Þegar leið að

is og stundum samtímis stýrt frá Ísa-

hausti hófst undirbúningur að stofnun

firði og Borgarnesi. Síðsumars fluttist

Dægurmáladeildar Fréttastofu RÚV,

fréttamaður í Borgarnesi í nýja og

en undir hana voru síðan færðir þætt-

bætta aðstöðu í Menntaskóla Borgar-

irnir Morgunvaktin, Síðdegisútvarp-

fjarðar.

ið og Vikulokin.

Tinna Magnúsdóttir heldur hlutunum
gangandi
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Safnadeild sinnir skráningu

SAFNAMÁL

dagskrárefnis útvarps og sjónvarps.

MÁLFAR

Hlutverk safnadeildar Ríkisútvarps-

Töluvert magn tónlistar og útvarps-

Nýr

ins er að varðveita „gullkistuna“ með

dagskrár er nú vistað í gagnagrunni.

Angantýsson, var ráðinn til starfa í

öllu dagskrárefni RÚV og gera inni-

Með styrk frá menntamálaráðuneyt-

maí. Um sumarið var hafinn undir-

haldið aðgengilegt til frekari dag-

inu var unnt að hrinda af stað verkefni

búningur að endurskoðun málstefnu

skrárgerðar og rannsókna. Þannig er

í yfirfærslu og skráningu á útvarps-

Ríkisútvarpsins frá 1985. Haldnir voru

þjóðarsagan varðveitt eins og hún

efni á lakkplötum og böndum. Þeirri

fundir um það efni á dagskrárgerðar-

endurspeglast í dagskránni. Safn-

vinnu miðaði vel á árinu. Unnið er að

deildum og með starfsmönnum frétta-

adeildin heldur einnig utan um tón-

því að auka aðgengi að elstu sjón-

stofu og markaðssviðs.

listarefni til flutnings í útvarpi og sjón-

varpsfréttunum á filmum frá tíma-

varpi. Safn RÚV er öllum opið. Þar er

bilinu 1966-1974. Undirbúningur yfir-

unnt að leita í gagnagrunnum og

færslunnar fer fram í Kvikmyndasafni

skoða og hlusta á dagskrárefni á

og eru filmurnar sendar til Danmerk-

staðnum. Útlán eru eingöngu til dag-

ur þar sem þær eru settar í sérstakt

skrárgerðarmanna og annarra starfs-

bað sem skýrir myndirnar til muna.

málfarsráðunautur,

manna RÚV og voru um 30.000 á tímabilinu.

RÚV ber að bjóða til sölu útvarps- og
sjónvarpsefni auk tónlistar á DVD,

Auk skráningar á útsendu efni frá degi

VHS og geisladiskum og er það gert á

til dags er unnið að skráningu eldra

safnadeildinni.
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TÁKNMÁLSTÚLKUN OG






TEXTUN
Á tímabilinu var þjónusta við heyrnarlausa og heyrnarskerta aukin og

þeir sem sögðu „frekar/mjög lítið“ eða „frekar/mjög mikið“
Ͳ

Háskóli Íslands
Lögreglan

efnahagshrunsins var ákveðið að

Háskólinn í Reykjavík

8,9%

Bónus

myndun nýrrar. Þá fylgdi táknmáls-

Stéttarfélögin

túlkun sjónvarpsumræðum í beinni
útsendingu í aðdraganda alþingis-

27,0%

Síminn

27,1%

Lífeyrissjóðirnir

32,7%

Evrópusambandið

32,4%

fréttir á táknmáli. Allir landsmenn

Fjölmiðlarnir

að upplýsingasíðum um málefni sem

30,5%
25,8%
22,9%
19,2%

61,4%

VR

18,3%

33,8%

Alþjóða gjaldeyrissjóðurinn

auk þess hafa heyrnarskertir aðgang

33,6%
31,6%

31,0%

Ríkisstjórnin

Alþingi

33,8%

19,7%

Sjávarútvegurinn

Seðlabankinn

36,6%

25,2%

Coca Cola

inu og í þriðjukynslóðar farsímum, en

38,5%
36,9%

20,3%

ið heyrnarlausum daglega sjónvarps-

um á vef Ríkisútvarpsins, í Textavarp-

53,3%
43,1%

26,8%

kosninga. Sem fyrr flytur Ríkisútvarp-

hafa aðgang að fréttum og upplýsing-

63,5%

6,9%
10,4%

Landsvirkjun

75,7%

10,2%

Mjólkursamsalan

á í tengslum við fall ríkisstjórnar og

76,7%

5,6%

Sláturfélag Suðurlands

og Kastljós og sami háttur var hafður

76,7%

3,4%

Fréttastofa Sjónvarpsins

mæltist það vel fyrir. Fyrstu daga
túlka jafnóðum á táknmáli sjöfréttir

Ͳ

17,8%

38,7%

17,7%

54,8%

9,8%

74,1%

Bankakerfið

80,1%

5,0%

Fjármálaeftirlitið

80,2%

5,0%

Mikið traust
Lítið traust

tengjast þeim.
100,0%

75,0%

50,0%

25,0%

0,0%

25,0%

50,0%

75,0%

100,0%

FJÖLÞJÓÐLEGT SAMFÉLAG
Ríkisútvarpið leggur metnað sinn í að
gera fjölþjóðlegu samfélagi á Íslandi
góð skil og reynt er eftir megni að
sinna þörfum íbúa frá öðrum löndum,
t.d. með fréttum og upplýsingum á erlendum tungumálum. Í textavarpinu
er boðið upp á fréttir á pólsku og
serbó-króatísku.
AFNOTAGJÖLD LÖGÐ AF
Um áramótin var tekið upp sérstakt
útvarpsgjald sem Alþingi ákveður árlega og samtímis voru afnotagjöldin
lögð af. Gjaldið var 17.200 kr. á einstakling og leggst á alla sem greiða í
Framkvæmdasjóð aldraðra en það
eru þeir sem eru á aldursbilinu 16 til
70 ára og eru yfir skattleysismörkum.
Lögaðilum er einnig skylt að greiða



var afnotadeild RÚV lögð niður. Um

MARKAÐS– OG

starfsemi deildarinnar var gerður

KYNNINGARMÁL

áhugaverður útvarpsþáttur sem bar

Sem fyrr voru auglýsingatímar í miðl-

nafnið Hulduherinn hættir og var

um Ríkisútvarpsins eftirsóttir. Sam-

hann á dagskrá Rásar 1 í byrjun janú-

dráttur varð þó í sölu auglýsinga á

ar. Þar kom fram að margt misjafnt

milli ára enda ríkti almennur sam-

hafði drifið á daga starfsfólks deildar-

dráttur á markaðnum. Mikil áhersla

innar í áranna rás og hafði það til

var lögð á dagskrákynningar. Í sept-

dæmis orðið fyrir líflátshótunum, ver-

ember og október var kynningarher-

ið ógnað og nánast daglega verið

ferð á vetrardagskrá Sjónvarpsins

skammað fyrir allt er varðar stofn-

hleypt af stokkunum og mæltist hún

unina. Erindi frá afnotendum voru þó

vel fyrir. Dagskrá Rásar 1 og Rásar 2

að sjálfsögðu ekki öll á þeim nótum.

var kynnt í auknum mæli í Sjónvarp-

Flestir komu athugasemdum sínum

inu þetta árið. Í júní hófst ímyndarher-

og ábendingum kurteislega á fram-

ferð sem gekk út á að sýna sérstöðu

færi og margir létu í ljós þakklæti og

RÚV og hvernig það er frábrugðið

ánægju með starfsemi RÚV.

öðrum miðlum. Þessi herferð vakti
mikla athygli.

skattinn. Í kjölfar þessara breytinga
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RAFRÆNAR KANNANIR
Rafrænum áhorfs- og hlustunarmælingunum var haldið áfram á árinu. Almennt komu miðlar Ríkisútvarpsins
vel út úr þessum mælingum og þá sérstaklega Sjónvarpið.
VINSÆLASTA
SJÓNVARPSEFNIÐ
Úrslit söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva í maí mældist vinsælasti
dagskrárliður í sjónvarpi á Íslandi á
tímabilinu samkvæmt rafrænum mælingum Capacent Gallup. Rúmlega 215
þúsund Íslendingar horfðu á flutning
Jóhönnu Guðrúnar sem hreppti annað sætið í kepnninni í Moskvu. Uppsafnað áhorf á söngvakeppnina mældist 92% og nær allir sem horfðu á sjónvarp á þessum tíma voru með stillt á
keppnina. Lokakvöld Evrópusöngvakeppninnar í Moskvu er því vinsælasta sjónvarpefni sem sýnt hefur verið í íslensku sjónvarpi frá því að rafrænar mælingar hófust í byrjun árs
2008. Fyrri forkeppni söngvakeppni
evrópskra sjónvarpsstöðva í Moskvu
var í öðru sæti með 211 þúsund áhorfendur og 90% uppsafnað áhorf. Í
þriðja sæti á listanum var kosningavaka Sjónvarpsins í maí með tæplega
200 þúsund áhorfendur og 85% uppsafnað áhorf.

Jóhanna Guðrún
sló eftirminnilega í gegn í
Söngvakeppni evrópskra
sjónvarpsstöðva
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VIÐHORFSKANNANIR
Í nóvember 2008 var viðhorf almennings gagnvart RÚV kannað. Haft var
samband við 1.200 manns sem valdir
höfðu verið með slembiúrtaki og sá
Capacent Gallup um könnunina. Þar
kom meðal annars eftirfarandi fram:

•67% landsmanna telur RÚV vera
mikilvægasta fjölmiðil þjóðarinnar

•71% landsmanna eru jákvæðir
gagnvart RÚV

•Flestir landsmenn telja fréttahlutverk RÚV vera mikilvægasta
hlutverk þess, næst á eftir fylgir
öryggishlutverkið

•Af miðlum RÚV mældist mest
ánægja með dagskrá Rásar 2
Af Markaðssviði

Í desember 2008 kannaði fyrirtækið
Markaðs- og miðlarannsóknir (MMR)
traust almennings til helstu stofnana
samfélagsins. Háskóli Íslands, Fréttastofa RÚV og Lögreglan nutu afgerandi trausts. Um og yfir 76% aðspurðra sögðust bera mikið traust til
Háskóla Íslands, Fréttastofu RÚV og
Lögreglunnar.

ÝMIS MÁLEFNI

Í mars var ákveðið að hætta að birta

Mikilvægur liður í starfsemi Ríkisút-

auglýsingar í tengslum við barnaefni í

varpsins er að gera dagskrána sem að-

Sjónvarpinu. Miðað var við þann tíma

gengilegasta fyrir almenning. Í þeim

þegar líklegt er að börn horfi ein á

tilgangi eru valdir hlutar úr dag-

sjónvarp, þ.e. fyrir kl. 18 á daginn. Hér

skránni birtir á vefnum og einnig eru

var um tímamótaákvörðun að ræða

gefnir út hljóð- og mynddiskar. Með

þar sem engar slíkar hömlur höfðu

þessu móti getur fólk sótt sér efni og

verið allt frá því að Sjónvarpið hóf

notið þess þegar því hentar.

göngu sína árið 1966.

Í bókhaldi er sérstaklega haldið utan

KYNJASKIPTING OG

um tekjur og gjöld af útgáfustarfsem-

JAFNRÉTTISMÁL

inni og þess gætt að tekjur standi und-

Af því frétta- og dagskrárfólki sem

ir viðbótarkostnaði.

kemur fram í fjölmiðlum RÚV eru

Í janúar 2009 gerði MMR svo könnun
á trausti almennings til helstu sjónvarps-,

prent-

og

netfréttamiðla.

Fréttastofa RÚV bar þar höfuð og
herðar yfir hina miðlana þar sem tæp

karlar um 55% en konur 45%. Meðal

82% aðspurðra sögðust bera mikið
traust til fréttastofunnar. Þetta var
nokkur aukning frá sambærilegri
könnun í byrjun desember, þegar tæp
77% sögðust bera mikið traust til
fréttastofunnar.

Íslensk tónlist var að venju fyrirferð-

fréttamanna eru karlar 65% en konur

armikil í miðlum Ríkisútvarpsins.

35%. Í hópi dagskrárgerðarmanna eru

Hennar er hins vegar ekki sérstaklega

konur aftur á móti 55% og karlar 45%.

getið í ársskýrslunni þar sem hún er í

Á tímabilinu var hafin vinna við end-

flestum tilfellum hluti af annarri dag-

urskoðun jafnréttisáætlunar Ríkisút-

skrárgerð og flokkast þá þar með.

varpsins þar sem útfærðar verða leiðir til að jafna hlut kynjanna.
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LYKILTÖLUR TENGDAR DAGSKRÁ SJÓNVARPS
Rauntölur Þjónustusamningur
viðmið 31.8.’09
1.9.’08-31.8’09

Rauntölur
1.9.’07-31.8’08

SJÓNVARP
Útsent innlent efni

1.986 klst.

-

1.930 klst.

Útsent erlent efni

2.466 klst.

-

2.230 klst.

Heildarútsendingartími

4.452 klst.

2.555 klst.

4.160 klst.

12,2 klst.

a.m.k. 7 klst.

11,4 klst.

Innlent efni

44,6%

-

46,4%

Erlent efni

55,4%

-

53,6%

Meðalútsendingartími á dag

Samtals

100%

100%

Innlent efni á kjörtíma

49,4%

44%

48,7%

Erlent efni á kjörtíma

50,6%

56%

51,3%

100%

100%

100%

44,6%

-

46,4%

7,1%

5%

5,6%

51,7%

-

52,0%

17,6%

-

17,3%

69,3%

-

69,3%

29,9%

-

28,1%

0,8%

-

2,6%

Samtals

Ísland
Önnur Norðurlönd
Norðurlönd alls
Önnur Evrópulönd
Evrópa alls
N-Ameríka (Bandaríkin og Kanada)
Aðrar heimsálfur
Samtals

Leikið efni

100%

100%

37,5%

-

36,4%

9,9%

-

10,2%

Listir, menning og vísindi

14,4%

-

13,0%

Íþróttir

10,4%

-

17,5%

Fréttir og fréttatengt efni

15,1%

-

11,1%

Barna- og unglingaefni

12,7%

-

11,8%

Skemmtiefni

Samtals

100%

100%

Barna- og unglingaefni

569 klst

550 klst.

550 klst.

Textun á síðu 888 (frumsýningar)

169 klst.

167 klst.

114 klst.

Textun á síðu 888 (endursýningar)

347 klst.

-

336 klst.

Samtals

Táknmálsfréttir
Tákmálstúlkun á stökum fréttatímum og Kastljósi

Kaup á efni frá sjálfstæðum framleiðendum
40

516 klst.

450 klst.

Alla daga
13 klst.

175 m.kr.

Alla daga
-

Alla daga
-

183 m.kr.

235 m.kr.

KAUP AF SJÁLFSTÆÐUM FRAMLEIÐENDUM Á
TÍMABILINU
Nítján heimildarmyndir og heimildarþættir: Dieter Roth Puzzle,
Orðið tónlist: Jórunn Viðar, Næsti hálftími verður þrjú kortér,
Ama Dablam – Handan tómsins, Heimsmethafinn í vitanum,
Úti í mýri, Þetta kalla ég dans, Sófakynslóðin, Chukotka á
hjara veraldar, Galdrakarlinn á Súganda, Leyndardómar
Scoresbysunds, Úr vísnabók heimsins, Rauða nefið –
undirbúningsvinna, From Oakland to Iceland, Vinur minn
Bobby Fischer, Íslenski forystusauðurinn, Kjötborg, Rafmögnuð
Reykjavík og Alfreð Elíasson og Loftleiðaævintýrið (3 þættir).
Ein kvikmynd: Brúðguminn.
Tvær leiknar þáttaraðir og hafinn var undirbúningur að tveimur
til viðbótar: Hamarinn (4 þættir), Svartir englar (6 þættir),
Snæfellssaga (í vinnslu) og Jói og Gói (í vinnslu).
Sex menningar- og skemmtiþættir: Káta maskínan (10 þættir),

Áramótaskaupið 2008, Tiger Lillies, Tónleikar á Menningarnótt
2008, Músíktilraunir 2009 og Þursaflokkurinn og Caput.
Tvær stuttmyndir: Skröltormar og Naglinn.
Tvö leikin barnaverkefni og einn barna- og unglingaþáttur:
Jólaævintýri Dýrmundar (24 þættir), Sá stóri og Skólahreysti
(10 þættir)
Þetta eru samtals 35 titlar með mismörgum þáttum allt frá einum
upp í tuttugu og fjóra. Lengd þátta er breytileg. Samtals greiddi
RÚV um 108 m.kr. án vsk. fyrir ofangreint. Sumt af þessu efni
er ósýnt og greiðsla fyrir suma þætti getur skipst á fleiri en eitt
rekstrartímabil.
Greiðsla fyrir talsetningu á barnaefni var um 67 m.kr. án vsk.
Heildarverðmæti þessara viðskipta var um 175 m.kr. án vsk.
Þessu til viðbótar leigði RÚV ýmis tæki og búnað af sjálfstæðum
framleiðendum.

LYKILTÖLUR TENGDAR DAGSKRÁ HLJÓÐVARPS
RÁS 1

1.9.’08-31.8’09

1.9.’07-31.8’08

Samfélags- og dægurmál

913 klst.

868 klst.

Skemmtiefni

262 klst.

537 klst.

Trúmál

106 klst.

103 klst.

21 klst.

85 klst.

Vísinda- og fræðsluefni

1.613 klst.

1.667 klst.

Sígild / létt sígild tónlist

3.803 klst.

3.486 klst.

527 klst.

544 klst.

1.278 klst.

1.152 klst.

228 klst.

261 klst.

Kynningar

9 klst.

81 klst.

SAMTALS

8.760 klst.

8.784 klst.

1.9.’08-31.8’09

1.9.’07-31.8’08

Samfélags- og dægurmál

930 klst.

2.247 klst.

Skemmtiefni

226 klst.

79 klst.

Trúmál

0 klst.

1 klst.

Leikið efni

2 klst.

1 klst.

Vísinda- og fræðsluefni

10 klst.

28 klst.

Sígild / létt sígild tónlist

1 klst.

11 klst.

Dægurtónlist

5.546 klst.

4.369 klst.

Fréttir og fréttatengt efni

1.573 klst.

1.590 klst.

96 klst.

125 klst.

366 klst.

331 klst.

Kynningar

10 klst.

2 klst.

SAMTALS

8.760 klst.

8.784 klst.

Leikið efni

Dægurtónlist
Fréttir og fréttatengt efni
Auglýsingar

RÁS 2

Íþróttir
Auglýsingar
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Ríkisútvarpið ohf.
Ársreikningur

1.9.2008 - 31.8.2009

Ríkisútvarpið ohf.
Efstaleiti 1
150 Reykjavík
kt. 600307-0450
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Ríkisútvarpið ohf.
Ársreikningur

1.9.2008 - 31.8.2009

Efnisyfirlit
Áritun óháðra endurskoðenda
Skýrsla stjórnar
Rekstrarreikningur
Efnahagsreikningur
Yfirlit um sjóðstreymi
Yfirlit yfir eigið fé
Skýringar

45
46
47
48
49
50
51-66
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Áritun óháðra endurskoðenda

Til stjórnar Ríkisútvarpsins ohf.
Við höfum endurskoðað meðfylgjandi ársreikning Ríkisútvarpsins ohf. fyrir reikningsárið 1. september 2008 til
31. ágúst 2009 í umboði Ríkisendurskoðunar. Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu stjórnar,
rekstrarreikning, efnahagsreikning, yfirlit um sjóðstreymi, yfirlit yfir eigið fé, upplýsingar um mikilvægar
reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.
Ábyrgð stjórnenda á ársreikningnum
Stjórnendur eru ábyrgir fyrir gerð og framsetningu ársreikningsins í samræmi alþjóðlega reikningsskilastaðla eins
og þeir hafa verið samþykktir af Evrópusambandinu. Samkvæmt því ber þeim að skipuleggja, innleiða og
viðhalda innra eftirliti sem varðar gerð og framsetningu ársreiknings, þannig að hann sé í meginatriðum án
verulegra annmarka, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka. Ábyrgð stjórnenda nær einnig til þess að beitt sé
viðeigandi reikningsskilaaðferðum og reikningshaldslegu mati miðað við aðstæður.
Ábyrgð endurskoðenda
Ábyrgð okkar felst í því áliti sem við látum í ljós á ársreikningnum á grundvelli endurskoðunarinnar.
Endurskoðað var í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Samkvæmt þeim ber okkur að fara eftir settum
siðareglum, skipuleggja og haga endurskoðuninni þannig að nægjanleg vissa fáist um að ársreikningurinn sé án
verulegra annmarka.
Endurskoðun felur í sér aðgerðir til staðfestingar á fjárhæðum og skýringum í ársreikningnum. Val
endurskoðunaraðgerða byggir á faglegu mati endurskoðandans, meðal annars á þeirri hættu að verulegir
annmarkar séu á ársreikningnum, hvort sem er af völdum sviksemi eða mistaka. Við áhættumatið er tekið tillit til
þess innra eftirlits félagsins sem varðar gerð og framsetningu ársreikningsins, til þess að skipuleggja viðeigandi
endurskoðunaraðgerðir, en ekki til þess að gefa álit á virkni innra eftirlits fyrirtækisins. Endurskoðun felur einnig
í sér mat á þeim reikningsskilaaðferðum og matsaðferðum sem stjórnendur nota við gerð ársreikningsins sem og
mat á framsetningu hans í heild.
t lj
ð við
ið endurskoðunina
d k ð i höfum
höf
ið aflað
fl ð nægilegra
il
ið i di gagna til að
ðb
j álit okkar
kk áá.
Við teljum
að
við
og viðeigandi
byggja
Álit
Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu Ríkisútvarpsins ohf. á reikningsárinu 1.
september 2008 til 31. ágúst 2009, efnahag þess 31. ágúst 2009 og breytingu á handbæru fé á reikningsárinu 1.
september 2008 til 31. ágúst 2009, í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla eins og þeir hafa verið
samþykktir af Evrópusambandinu.
Kópavogur, 30. nóvember 2009.
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Skýrsla stjórnar

Tap Ríkisútvarpsins ohf. á reikningsárinu nam kr. 271.199.254. Samkvæmt efnahagsreikningi nema eignir
félagsins kr. 5.526.674.100, bókfært eigið fé í lok reikningsársins er kr. 514.964.363 og eiginfjárhlutfall félagsins er
9,32%.
Í lok reikningsársins var einn hluthafi í félaginu eins og við stofnun þess, en félagið er í eigu íslenska ríkisins.
Að áliti stjórnar og framkvæmdastjóra Ríkisútvarpsins ohf. koma fram í ársreikningi þessum allar upplýsingar sem
nauðsynlegar eru til að glöggva sig á stöðu félagsins í lok reikningsársins, rekstrarárangri reikningsársins og
fjárhagslegri þróun á reikningsárinu.
Þrátt fyrir að mikill árangur hafi náðst í niðurskurði á rekstrarkostnaði - og tapi hafi verið snúið í hagnað á miðju
rekstrarárinu - eru blikur á lofti. Í því frumvarpi til fjárlaga sem nú er til meðferðar á Alþingi er gert ráð fyrir 10%
niðurskurði á tekjum Ríkisútvarpsins ohf. af almannaþjónustu. Þetta kemur til viðbótar þeim samdrætti sem
orðið hefur á auglýsingamarkaði.
Stjórn og framkvæmdastjóri Ríkisútvarpsins ohf. staðfesta hér með ársreikning félagsins fyrir reikningsárið með
undirritun sinni.

Reykjavík, 30. nóvember 2009
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Rekstrarreikningur og yfirlit yfir heildarafkomu fyrir
reikningsárið 1.9.2008 - 31.8.2009

Skýr.

1.9.2008 31.8.2009

1.9.2007 31.8.2008

Rekstrartekjur

Afnotagjöld og þjónustutekjur .....................................................................
Auglýsingar og kostun ...................................................................................
Aðrar tekjur .....................................................................................................

3.406.676.754
1.246.405.619
243.876.846
4.896.959.219

2.874.158.565
1.364.450.640
160.369.657
4.398.978.862

2.871.626.574
336.335.782
268.162.159
564.251.476
4.040.375.991

3.106.209.638
332.487.310
223.280.335
553.346.164
4.215.323.447

856.583.228

183.655.415

(228.345.866)

(252.315.106)

628.237.362

(68.659.691)

Fjármunatekjur ............................................................................................... 4
Fjá
Fjármagnsgjöld
j ld .............................................................................................. 4
Gengismunur .................................................................................................. 4

35.502.279
(666
(666.027.381)
027 381)
(315.882.501)

112.834.491
(702
(702.260.811)
260 811)
(172.635.059)

Fjármunatekjur (fjármagnsgjöld) samtals

(946.407.603)

(762.061.379)

Tap fyrir tekjuskatt

Tekjuskattur .................................................................................................... 10

(318.170.241)
46.970.987

(830.721.070)
94.190.682

Tap ársins

(271.199.254)

(736.530.388)

(271.199.254)

(736.530.388)

Rekstrargjöld

Dagskrárkostnaður ........................................................................................
Sölukostnaður .................................................................................................
Dreifikerfi ........................................................................................................
Sameiginlegur rekstur og stjórnun ..............................................................

Hagnaður af rekstri fyrir afskriftir

Afskriftir .......................................................................................................... 5,6
Rekstrarhagnaður (tap)

Yfirlit yfir heildarafkomu
Heildarafkoma ársins

Ársreikningur Ríkisútvarpsins ohf. reikningsárið 1.9.2008 - 31.8.2009
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Efnahagsreikningur
Eignir
Skýr.

31.08.2009

31.08.2008

Fastafjármunir

Varanlegir rekstrarfjármunir ........................................................................ 5
Óefnislegar eignir ........................................................................................... 6
Reiknuð skattinneign ..................................................................................... 10

4.045.818.819
35.571.066
141.161.669

4.155.159.488
44.376.266
94.190.682

4.222.551.554

4.293.726.436

47.787.436
638.569.184
269.724.973
86.474.032
261.566.921

39.738.774
619.905.768
395.816.266
65.473.567
183.773.556

1.304.122.546

1.304.707.931

5.526.674.100

5.598.434.367

839.723.000
828.103.886
(1.152.862.523)

839.723.000
38.884.035
(887.263.864)

514.964.363

(8.656.829)

3.635.278.319

4.081.733.568

3.635.278.319

4.081.733.568

615.929.090
301.550.679
458.951.649

708.683.849
253.091.315
563.582.464

1.376.431.418

1.525.357.628

Skuldir samtals

5.011.709.737

5.607.091.196

Eigið fé og skuldir samtals

5.526.674.100

5.598.434.367

Veltufjármunir

Birgðir ..............................................................................................................
Óefnislegar eignir ...........................................................................................
Viðskiptakröfur ..............................................................................................
Aðrar skammtímakröfur ...............................................................................
Handbært fé ....................................................................................................

7
6
8
8
8

Eignir samtals

Eigið fé og skuldir

Eigið fé

Hlutafé .............................................................................................................
Yfirverðsreikningur hlutafjár .......................................................................
Ójafnað tap .....................................................................................................
Eigið fé samtals
Langtímaskuldir og skuldbindingar

Lántökur .......................................................................................................... 9
Skammtímaskuldir

Viðskiptaskuldir ............................................................................................. 11
Næsta árs afborganir langtímaskulda .......................................................... 11
Aðrar skammtímaskuldir .............................................................................. 11
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Yfirlit um sjóðstreymi reikningsárið 1.9.2008 - 31.8.2009

Skýr.

1.9.2008 31.8.2009

1.9.2007 31.8.2008

Rekstrarhreyfingar

Rekstrarhagnaður ...........................................................................................
Afskriftir .......................................................................................................... 5,6

628.237.362
228.345.866

(68.659.691)
252.315.106

856.583.228
(26.712.078)
105.090.828
(191.721.241)

183.655.415
(175.993.915)
(69.655.931)
(166.554.274)

743.240.737
35.502.279
(303.522.413)

(228.548.705)
112.834.491
(282.944.556)

475.220.603

(398.658.770)

(110.215.136)

(162.948.470)

(110.215.136)

(162.948.470)

(287.212.102)

(226.424.311)

(287.212.102)

(226.424.311)

Hækkun (lækkun) handbærs fjár .................................................................

77.793.365

(788.031.551)

Handbært fé í upphafi árs .............................................................................

183.773.556

971.805.107

Handbært fé í lok árs .....................................................................................

261.566.921

183.773.556

588.563.094

13.545.350

Veltufé frá (til) rekstri án vaxta og skatta

Vörubirgðir (hækkun) lækkun ......................................................................
Aðrar rekstrartengdar eignir (hækkun) lækkun .........................................
Rekstrartengdar skuldir hækkun (lækkun) .................................................
Handbært fé frá (til) rekstri án vaxta og skatta

Innborgaðir vextir ..........................................................................................
Greiddir vextir og gengismunur ..................................................................
Handbært fé frá (til) rekstri
Fjárfestingahreyfingar

Keyptir/seldir varanlegir rekstrarfjármunir ............................................... 5,6

Fjármögnunarhreyfingar

Afborganir langtímaskulda ........................................................................... 9

Aðrar upplýsingar

Veltufé frá rekstri ...........................................................................................
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Yfirlit yfir eigið fé 1.9.2007 - 31.8.2009

Yfirverðs-

Hlutafé
Staða 1.9.2007.....................................
Áhrif innleiðingar IFRS....................
Tap reikningsársins............................
Áhrif innleiðingar IFRS....................
Staða 31.8.2008...................................
Leiðrétting á eigin fé..........................
Lækkun hlutafjár................................
Hlutafjárhækkun.................................
Tap reikningsársins............................
Staða 31.8.2009...................................

Ársreikningur Ríkisútvarpsins ohf. reikningsárið 1.9.2008 - 31.8.2009

reikningur
hlutafjár

Ójafnað
tap

Eigið fé
Samtals

839.723.000
0
839.723.000
0

38.884.035
0
38.884.035
0

(108.213.065)
(42.520.410)
(150.733.475)
(739.503.075)
2.972.687

770.393.970
(42.520.410)
727.873.560
(739.503.075)
2.972.687

839.723.000

38.884.035

(887.263.864)
5.600.594

(562.801.384)
562.801.384

789.219.851

(8.656.829)
5.600.594
(562.801.384)
1.352.021.235
(271.199.254)
514.964.363

839.723.000

828.103.886

(271.199.254)
(1.152.862.523)
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Skýringar
1. Starfsemi
Ríkisútvarpið ohf. er opinbert hlutafélag í eigu íslenska ríkisins og starfar á grundvelli laga nr. 6/2007.
Hlutverk Ríkisútvarpsins ohf. er rekstur hvers konar útvarpsþjónustu í almannaþágu, svo sem hljóðvarps og sjónvarps. Ríkisútvarpinu
ohf. er einnig heimilt að stunda rekstur sem ekki fellur undir útvarpsþjónustu í almannaþágu en ber þá að halda fjárreiðum vegna þess
aðskildum frá rekstri útvarpsþjónustu í almannaþágu. Ekki var um slíkan rekstur að ræða á reikningsárinu.

2. Reikningsskilaaðferðir
Yfirlýsing um beitingu alþjóðlegra reikningsskilastaðla
Ríkisútvarpið ohf. birtir nú í fyrsta skipti reikningsskil sín í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS), sem staðfestir hafa
verið af Evrópusambandinu. Farið var eftir fyrirmælum IFRS 1, við innleiðingu alþjóðlegra reikningsskilastaðlanna. Upplýsingar um
áhrif breytinga við innleiðingu alþjóðlegu reikningsskilastaðlanna á fjárhagsstöðu og afkomu félagsins er að finna í skýringu nr. 16.

Grundvöllur reikningsskilanna
Reikningsár Ríkisútvarpsins ohf. er frá 1. september ár hvert til 31. ágúst árið eftir. Ársreikningur Ríkisútvarpsins ohf. fyrir reikningsárið
1. september 2008 til 31. ágúst 2009 er gerður í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla. Ársreikningurinn byggir á kostnaðarverði.
Ársreikningurinn er gerður í íslenskum krónum sem er starfsrækslugjaldmiðill félagsins.
Eftirfarandi er samantekt á helstu reikningsskilaaðferðum félagsins.
Reikningshaldslegt mat
Gerð ársreikninga í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla krefst þess að stjórnendur taki ákvarðanir, meti og gefi sér forsendur
sem hafa áhrif á beitingu reikningsskilaaðferða og birtar fjárhæðir eigna, skulda, tekna og gjalda. Endanlegar niðurstöður geta verið
frábrugðnar þessu mati. Mat og forsendur á bak við matið eru í stöðugri endurskoðun. Breytingar á reikningshaldslegu mati eru færðar á
því tímabili sem þær falla til og þeim framtíðartímabilum sem breytingarnar hafa áhrif á.

Skráning tekna
Tekjur eru færðar á gangvirði greiðslunnar sem er móttekin eða er innheimtanleg að frádregnum afsláttum og vöruskilum. Tekjur eru
færðar í rekstarreikning þegar verulegur hluti áhættu og ávinnings af eignarétti flyst til kaupanda, unnt er að meta fjárhæð teknanna með
áreiðanlegum hætti, líklegt þykir að félagið muni hafa hagrænan ávinning af viðskiptunum og hægt er að meta kostnað sem tengist
viðskiptunum á áreiðanlegan hátt.
Vaxtatekjur eru færðar fyrir viðkomandi tímabil í samræmi við aðferð virkra vaxta.
Leigusamningar
Leigusamningar eru flokkaðir sem fjármögnunarleigusamningar þegar samningsskilmálar gera ráð fyrir að verulegur hluti áhættunnar og
hagur af eignarréttindum sé framseldur leigukaupa. Aðrir leigusamningar eru flokkaðir sem rekstrarleigusamningar og leigugreiðslur
gjaldfærðar á því tímabili sem þær tilheyra.
Fjármögnunarleigusamningar eru færðir til eignar og skuldar miðað við samningsfjárhæð eða fjárhæð sem jafngildir núvirtri lágmarks
leigugreiðslu, hvort sem lægra reynist.
Leigugreiðslum er skipt á milli fjármagnskostnaðar og afborgana þannig að hlutfall fjármagnskostnaðar verði óbreytt út
samningstímann. Fjármagnskostnaður er gjaldfærður nema þegar hann tilheyrir eignfærsluhæfri eign en þá er hann eignfærður í
samræmi við reglur félagsins um meðferð lántökukostnaðar. Ófyrirséðar leigugreiðslur eru gjaldfærðar á því tímabili sem þær falla til.
Greiðslur af rekstrarleigusamningum eru gjaldfærðar línulega á leigutímanum nema önnur kerfisbundin aðferð endurspegli betur
ávinning af notkun eignarinnar. Ófyrirséðar leigugreiðslur vegna rekstrarleigusamninga eru gjaldfærðar á því tímabili sem þær falla til.
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Skýringar
2. Reikningsskilaaðferðir (framhald)
Erlendir gjaldmiðlar
Viðskipti í erlendum gjaldmiðlum eru færð á gildandi gengi þess dags sem viðskiptin fara fram. Peningalegar eignir og skuldir í
erlendum gjaldmiðlum eru færðar miðað við gengi í lok reikningstímabils. Gengismunur sem myndast er færður í rekstrarreikning.
Fjármagnskostnaður
Allur fjármagnskostnaður er færður í rekstrarreikning á því tímabili sem hann fellur til miðað við virka vexti.
Tekjuskattur
Gjaldfærður tekjuskattur samanstendur af tekjuskatti til greiðslu og frestuðum skatti. Tekjuskattur til greiðslu er tekjuskattur sem áætlað
er að komi til greiðslu á næsta ári vegna skattskylds hagnaðar ársins auk leiðréttinga á tekjuskatti til greiðslu vegna fyrri ára.

Frestaður skattur stafar af tímabundnum mismun efnahagsliða í skattuppgjöri annars vegar og ársreikningi hins vegar þar sem
tekjuskattstofn félagsins er miðaður við aðrar forsendur en reikningsskil þess. Frestaður skattur miðast við gildandi skatthlutfall á
reikningsskiladegi.
Tekjuskattsinneign er metin á reikningsskiladegi og er einungis færð að því marki sem líklegt er að hún nýtist á móti skattskyldum
hagnaði í framtíðinni.

Varanlegir rekstrarfjármunir
Eignir eru skráðar meðal varanlegra rekstrarfjármuna þegar líklegt er að hagrænn ávinningur tengdur eigninni muni nýtast félaginu og
hægt er að meta kostnað vegna eignarinnar á áreiðanlegan hátt. Varanlegir rekstrarfjármunir eru skráðir á kostnaðarverði að
frádregnum uppsöfnuðum afskriftum og virðisrýrnun. Kostnaðarverð varanlegra rekstrarfjármuna samanstendur af kaupverði og öllum
beinum kostnaði við að koma eigninni á viðeigandi stað og í tekjuhæft ástand.
Afskriftir eru reiknaðar línulega
g á áætluðum nýtingartíma
ý g
að teknu tilliti til vænts hrakvirðis. Á hverjum
j
reikningskiladegi
g
g er vænt
hrakvirði eigna og nýtingartími endurmetinn.
Eignir þar sem eignarréttur er bundinn fjármögnunarleigusamningum eru afskrifaðar á áætluðum nýtingar á sama grunni og eignir
með fullum eignarrétti.
Hagnaður eða tap vegna sölu eignar er mismunur á milli söluverðs og bókfærðs verðs eignarinnar á söludegi og er fært í
rekstrarreikning meðal annarra tekna.

Óefnislegar eignir
Óefnislegar eignir eru skráðar á kostnaðarverði að frádreginni virðisrýrnun. Nýtingartími eignanna byggir á samningsbundnum
Óefnislegar
eignir
réttindum. Keypt
réttindi eru gjaldfærð við sýningu. Afskriftaraðferðir eru endurskoðaðar í lok hvers reikningsskilatímabils. Eigin
framleiðsla samanstendur af framleiðslukostnaði sem inniheldur keypt aðföng, launakostnað, beinan og óbeinan kostnað vegna
framleiðslunnar.
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2. Reikningsskilaaðferðir (framhald)
Virðisrýrnun
Á hverjum reikningsskiladegi er farið yfir bókfært verð efnislegra og óefnislegra eigna til þess að komast að raun um hvort að eignir
Virðisrýrnun
þessar hafi orðið fyrir virðisrýrnun. Komi fram slík vísbending er endurheimtanlegt virði eignarinnar metið í því skyni að hægt sé að
ákvarða hversu víðtæk virðisrýrnun er (sé um slíkt að ræða). Þegar ekki er hægt að meta endurheimtanlegt virði einstakra eigna þá
metur félagið endurheimtanlegt virði þeirrar fjárskapandi einingar sem eignin fellur undir.
Endurheimtanlegt virði er annað hvort hreint söluvirði eða nýtingarvirði eignar, hvort sem hærra er. Við mat á nýtingarvirði er notað
vænt fjárstreymi sem fært hefur verið til núvirðis með vaxtaprósentu sem viðeigandi er við fjármögnun slíkrar eignar að teknu tilliti til
skatta.
Sé endurheimtanlegt virði eignar metið lægra en bókfært verð er bókfært verð eignarinnar lækkað í endurheimtanlegt virði. Tap vegna
virðsrýrnunar er fært í rekstrarreikning.
Ef tap vegna virðisrýrnunar snýst síðar við er bókfært verð eignarinnar hækkað aftur, en þó ekki í hærra verð en það sem hefði verið ef
virðisrýrnun hefði aldrei verið færð.
Birgðir
Vörubirgðir eru metnar á kostnaðarverði eða hreinu söluverði hvort sem lægra reynist, að teknu tilliti til úreltra og gallaðra vara.
Kostnaðarverð birgða samanstendur af kostnaði við öflun þeirra ásamt öðrum kostnaði sem fellur til við að koma birgðunum í söluhæft
ástand. Hreint söluverð er áætlað söluverð að frádregnum áætluðum sölukostnaði.
Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur
Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur eru færðar á nafnverði að teknu tilliti til niðurfærslu og gengisbreytinga. Niðurfærslan er
ekki endanleg afskrift heldur er myndaður mótreikningur til að mæta væntri rýrnun á virði krafna þegar hlutlægar vísbendingar eru til
staðar sem benda til þess að vænt framtíðarsjóðstreymi sé lægra en áður var talið.
Langtímaskuldir
Langtímaskuldir eru færðar á afskrifuðu kostnaðarverði að frádregnum greiddum afborgunum og eru eftirstöðvar nafnverðs reiknaðar
upp miðað við gildandi gengi eða vísitölu í lok tímabilsins eftir því sem við á. Vaxtagjöld vegna langtímalána eru færð yfir
rekstrarreikning samkvæmt aðferð virkra vaxta. Lántökukostnaður vegna nýrra lána er færður til gjalda á líftíma láns samkvæmt aðferð
virkra vaxta
vaxta.
Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir
Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir eru færðar á nafnverði að teknu tilliti til gengisbreytinga.
Skuldbindingar
Skuldbindingar eru færðar í efnahagsreikningi ef líklegt þykir að félagið verði fyrir fjárhagslegum útgjöldum í framtíðinni vegna tiltekins
skuldbindandi atburðar eða viðskipta og hægt er að meta fjárhæð hennar með áreiðanlegum hætti. Skuldbindingar eru metnar við
núvirtu áætluðu framtíðarsjóðstreymi. Þegar virði skuldbindingarinnar er endurheimtanlegt frá þriðja aðila er krafa færð til eignar til
móts við skuldbindinguna.
Starfsþáttaryfirlit
Rekstur félagsins er á grundvelli laga um Ríkisútvarpið ohf. nr. 6/2007. Megin starfsemi félagsins er útvarpsþjónusta í almannaþágu. Í
hverjum mánuði er rekstraryfirlit liðins mánaðar lagt fyrir stjórn félagsins. Á grundvelli þess yfirlits er frammistaða metin og ákvarðanir
teknar um ráðstöfun fjármuna. Rekstri félagsins er ekki skipt niður á starfsþætti þ.s. reksturinn er allur innan eins starfsþáttar, þ.e. hin
lögbundna¬ útvarpsþjónusta í almannaþágu. Í mánaðarlega rekstraryfirlitinu er kostnaður brotin niður á ítarlegri hátt en fram kemur í
rekstrarreikningi.
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3. Launamál
Laun og tengd gjöld greinast þannig í þús kr.:

1.9.2008 31.8.2009

1.9.2007 31.8.2008

Heildarlaun .............................................................................................................................................
Launatengd gjöld ...................................................................................................................................

1.646.969
392.410
2.039.379

1.756.533
393.005
2.149.538

Meðalfjöldi fastráðinna starfsmanna ...................................................................................................

307

324

Heildarlaun og þóknanir til tíu helstu stjórnenda námu 100 milljónum króna, þar af til útvarpsstjóra 18 milljónum króna. (2007/2008:
18 milljónir króna). Stjórnarlaun nema 6,5 milljónum króna (2007/2008 7,5 milljónir króna). Inni í tölum fyrir útvarpsstjóra er
hlunnindamat bíls sem hefur hækkað verulega og því lækkar hann ekki milli ára þrátt fyrir launalækkun.

4. Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld
1.9.2008 31.8.2009

1.9.2007 31.8.2008

Vaxtatekjur ...........................................................................................................................................

35.502.279
35.502.279

112.834.491
112.834.491

Vaxtagjöld af skammtímaskuldum við lánastofnanir ......................................................................
Vaxtagjöld og verðbætur af langtímaskuldum .................................................................................
Önnur vaxtagjöld .................................................................................................................................

(21.438.039)
(641.249.348)
(3.339.994)
(666.027.381)

(27.595.636)
(669.221.915)
(5.443.260)
(702.260.811)

Gengistap .............................................................................................................................................

(315.882.501)

(172.635.059)

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld samtals..........................................................................................

(946.407.603)

(762.061.379)
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5. Varanlegir rekstrarfjármunir og afskriftir
Fasteignir
Kostnaðarverð
Staða 1.9.2007 ............................
Eignfært á reikningsárinu ..........
Selt á reikningsárinu ..................
Staða 31.8.2008 ..........................
Eignfært á reikningsárinu .......
Selt á reikningsárinu ................
Staða 31.8.2009 .......................

Áhöld, tæki
og innréttingar

Aðrar
eignir

Samtals

0
3.194.933.975

513.621.242
0
0
513.621.242
14.604.937
0
528.226.179

626.153.919
131.778.639
(942.687)
756.989.871
92.832.312
(1.119.400)
848.702.783

65.700.000
0
0
65.700.000
0
0
65.700.000

4.400.409.136
131.778.639
(942.687)
4.531.245.088
107.437.249
(1.119.400)
4.637.562.937

Afskriftir
Staða 1.9.2007 ............................
Afskrift reikningsársins .............
Selt á reikningsárinu ..................
Staða 31.8.2008 ..........................
Afskrift reikningsársins .............
Selt á reikningsárinu ..................
Staða 31.8.2009 .......................

82.323
198.225
0
280.548
197.683
0
478.231

45.349.528
101.936.097
0
147.285.625
74.226.546
0
221.512.171

86.200.870
142.244.192
228.445.062
141.181.889
0
369.626.951

21.821
52.544
0
74.365
52.400
0
126.765

131.654.542
244.431.058
0
376.085.600
215.658.518
0
591.744.118

Bókfært verð
Staða 31.8.2008 ..........................
Staða 31.8.2009 ..........................

3.194.653.427
3.194.455.744

366.335.617
306.714.008

528.544.809
479.075.832

65.625.635
65.573.235

4.155.159.488
4.045.818.819

6-30%

7-20%

0%

Fasteignamat
31 8 2009
31.8.2009

Brunabótamat
31
31.8.2009
8 2009

Afskriftarhlutföll ........................

3.194.933.975
0
0
3.194.933.975

Dreifikerfi

2%

Efstaleiti 1 ..........................................................................................................
Aðrar fasteignir .................................................................................................
Dreifikerfi ..........................................................................................................
Aðrar eignir ........................................................................................................
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3.952.200.000
16.925.000
241.072.000
0
4.210.197.000

3.136.150.000
46.500.000
296.372.000
0
3.479.022.000

Bókfært
verð
ð
3.062.279.932
132.175.812
306.714.008
544.649.067
4.045.818.819
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6. Óefnislegar eignir
Sýningarréttur

Hugbúnaður

Samtals

Kostnaðarverð
Staða 1.9.2007 .................................................................................................
Eignfært á reikningsárinu ...............................................................................
Selt á reikningsárinu .......................................................................................
Staða 31.8.2008 ...............................................................................................
Eignfært á reikningsárinu ...............................................................................
Selt á reikningsárinu .......................................................................................
Staða 31.8.2009 ...............................................................................................

443.783.903
189.321.865
0
633.105.768
18.663.416
0
651.769.184

22.326.117
31.765.210
0
54.091.327
3.882.148
0
57.973.475

466.110.020
221.087.075
0
687.197.095
22.545.564
0
709.742.659

Afskriftir/virðisrýrnun
Staða 1.9.2007 .................................................................................................
Afskrift reikningsársins ..................................................................................
Virðisrýrnun reikningsársins ..........................................................................
Selt á reikningsárinu .......................................................................................
Staða 31.8.2008 ...............................................................................................
Afskrift reikningsársins ..................................................................................
Selt á reikningsárinu .......................................................................................
Staða 31.8.2009 ...............................................................................................

5.000.000
0
8.200.000
0
13.200.000
0
0
13.200.000

2.067.620
7.647.441
0
0
9.715.061
12.687.348
0
22.402.409

7.067.620
7.647.441
8.200.000
0
22.915.061
12.687.348
0
35.602.409

Bókfært verð
Staða 31.8.2008 ...............................................................................................
Staða 31.8.2009 ...............................................................................................

619.905.768
638.569.184

44.376.266
35.571.066

664.282.034
674.140.250

Afskriftarhlutföll .............................................................................................

-

20%

7. Birgðir
31.8.2009
Safnadeild ...............................................................................................................................................
Söluvörur ................................................................................................................................................
Rekstrarvörur .........................................................................................................................................

35.596.707
6.868.106
5.322.623
47.787.436

31.8.2008
35.596.707
4.142.067
0
39.738.774

8. Peningalegar eignir
Viðskiptakröfur
31.8.2009
Innlendar viðskiptakröfur .....................................................................................................................
Erlendar viðskiptakröfur .......................................................................................................................
Útistandandi afnotagjöld .......................................................................................................................
Útistandandi auglýsingar .......................................................................................................................

20.342.765
7.222.091
63.212.977
178.947.140
269.724.973

31.8.2008
19.441.160
17.776.609
162.902.249
195.696.248
395.816.266

Viðskiptakröfur eru færðar á nafnverði, mat á virðisrýrnun nam 263 milljónum króna (2007/2008: 229 milljónum króna).

31.8.2009
Hreyfingar á afskriftareikningi krafna voru eftirfarandi:
Staða afskriftareiknings í byrjun reikningsárs.......................................................................................
Endanleg afskrift reikningsársins..........................................................................................................
Breyting afskriftareiknings á reikningsárinu.........................................................................................
Staða afskriftareiknings í lok reikningsárs............................................................................................
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229.000.000
(47.928.397)
81.928.397
263.000.000

31.8.2008
222.000.000
(103.394.042)
110.394.042
229.000.000
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8. Peningalegar eignir (framhald)
Aðrar skammtímakröfur
31.8.2009
Virðisaukaskattur ...................................................................................................................................
Fyrirframgreiddur kostnaður ................................................................................................................
Fjármagnstekjuskattur ...........................................................................................................................
Ógreiddir óinnheimtir vextir ................................................................................................................
Aðrar kröfur ...........................................................................................................................................

31.8.2008

29.555.260
32.355.581
14.211.685
9.996.393
355.113
86.474.032

0
38.744.542
12.461.802
10.968.311
3.298.912
65.473.567

Handbært fé
31.8.2009
Sjóður ......................................................................................................................................................
Bankainnistæður í íslenskum krónum .................................................................................................
Bankainnistæður í erlendri mynt ..........................................................................................................

31.8.2008

59.815
254.443.279
7.063.827
261.566.921

59.815
181.846.945
1.866.796
183.773.556

9. Lántökur
Lántökur
31.8 2009

31.8 2008

Næsta árs afborganir langtímaskulda ...............................................................................................

45.184.567
12.795.345
245.127.612
155.957.210
3.477.764.264
3.936.828.998
(301.550.679)

34.097.997
22.504.374
203.513.103
121.655.407
3.953.054.002
4.334.824.883
(253.091.315)

Langtímaskuldir alls ...............................................................................................................................

3.635.278.319

4.081.733.568

Næsta árs afborganir ................................................................................................................................................................
Afborganir 2010/2011..............................................................................................................................................................
Afborganir 2011/2012..............................................................................................................................................................
Afborganir 2012/2013..............................................................................................................................................................
Afborganir 2013/2014..............................................................................................................................................................
Afborganir síðar ........................................................................................................................................................................

301.550.679
306.833.830
309.949.328
318.601.687
327.692.072
2.372.201.402
3.936.828.998

Skuldir í CHF .......................................................................................................................................
Skuldir í DKK ......................................................................................................................................
Skuldir í EUR .......................................................................................................................................
Skuldir í USD .......................................................................................................................................
Skuldir í ISK .........................................................................................................................................

Afborganir af langtímaskuldum greinast þannig:
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10. Reiknuð skattainneign
Reiknuð
skattainneign
Staða 1.9.2008 ...........................................................................................................................................................................
Reiknuð skattainneign í rekstrarreikningi 1.9.2008 - 31.8.2009 ...........................................................................................
Tekjuskattur til greiðslu á árinu 2010 .....................................................................................................................................
Staða 31.8.2009 .........................................................................................................................................................................

94.190.682
46.970.987
0
141.161.669

Reiknuð skattainneign er færð í efnahagsreikning félagsins þegar líklegt er talið að hún nýtist á móti skattskyldum hagnaði í framtíðinni.
Þrátt fyrir taprekstur síðastliðin tvö ár þá er það mat stjórnenda að undirliggjandi rekstur sé sterkur, enda fyrst og fremst
fjármagnskostnaður á miklum verðbólgutímum sem hefur leitt til neikvæðrar afkomu. Þegar jafnvægi kemst á verðbólgu mun
undirliggjandi rekstur skila skattskyldum hagnaði, jafnframt er ljóst að ef til sölu fasteignar kemur þá mun sú sala leiða til skattskylds
söluhagnaðar. Það er því mat stjórnenda að rétt sé að færa upp skattainneign og við mat á fjárhæð hennar er horft til þess skattalega taps
sem talið er að muni nýtast.

11. Peningalegar skuldir
Viðskiptaskuldir
31.8.2009
Innlendar viðskiptaskuldir.....................................................................................................................
Erlendar viðskiptaskuldir.......................................................................................................................

305.048.547
310.880.543
615.929.090

31.8.2008
450.444.208
258.239.641
708.683.849

Aðrar skammtímaskuldir
31.8.2009
Virðisaukaskattur....................................................................................................................................
Fyrirframinnheimtar tekjur....................................................................................................................
Biðlaunaskuldbinding.............................................................................................................................
Ó idd laun
Ógreidd
l
og launatengd
l
d gjöld.........................................................................................................
jöld
Ógreiddir áfallnir vextir..........................................................................................................................
Ógreiddur fjármagnstekjuskattur .........................................................................................................
Aðrar skuldir ...........................................................................................................................................

0
4.156.943
12.670.845
364
364.411.114
411 114
75.128.739
2.584.008
0
458.951.649

31.8.2008
29.780.668
87.156.943
30.498.104
286
286.994.823
994 823
122.209.013
2.584.008
4.358.905
563.582.464

Næsta árs afborganir langtímaskulda
31.8.2009
Skuldir við lánastofnanir .......................................................................................................................
Fjármögnunarleigusamningar ...............................................................................................................
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293.875.276
7.675.403
301.550.679

31.8.2008
237.024.412
16.066.903
253.091.315
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12. Ábyrgðir og önnur mál

Eftirlitsstofnun EFTA, er með mál til meðferðar er snertir fjármögnun og rekstur Ríkisútvarpsins. Forráðamenn Ríkisútvarpsins ohf.
telja ólíklegt að mál þetta muni hafa áhrif á starfsemi félagsins eða að fjárskuldbinding vegna málsins muni falla á félagið. Skuldbinding
vegna þessa hefur því ekki verið færð í ársreikninginn.

13. Greining á áhættu tengdri fjármálagerningum
Áhættustýring
Innan félagsins er virk áhættustýring sem hefur það hlutverk að stjórna þeirri rekstrartengdu áhættu sem félagið býr við. Þessir þættir eru
vaxtaáhætta, gengisáhætta, útlánaáhætta og lausafjáráhætta.
Vaxtaáhætta
Vaxtaáhætta er áhættan af því að gangvirði eða framtíðar sjóðsflæði fjármálagerninga muni sveiflast vegna breytinga á markaðsvöxtum.
Vaxtaáhættan nær til vaxtaberandi eigna og skulda. Vaxtaberandi eignir félagsins eru með breytilegum vöxtum. Vaxtaberandi skuldir
félagsins í íslensku krónum eru verðtryggðar með föstum vöxtum og eru því metnar á afskrifuðu kostnaðarverði í bókum félagsins. Þar
sem skuldirnar eru verðtryggðar þá hefur þróun neysluvísitölu áhrif á bókfærða stöðu lánanna og sjóðstreymi tengt þeim. Vaxtaberandi
skuldir í erlendum gjaldmiðlum bera breytilega vexti. Vaxtabreytingar hafa áhrif á vænt sjóðstreymi af eignum og skuldum sem bera
breytilega vexti.
Næmnigreining
Í töflunni hér að neðan er sýnt hver áhrif af 50 og 100 punkta hækkun vaxta á vaxtaberandi eignir hefði á afkomu og eigið fé á
reikningsskiladegi. Næmnigreiningin tekur til þeirra vaxtaberandi eigna sem bera breytilega vexti og miðast hún við að allar aðrar breytur
en þær sem eru hér til skoðunar séu fastar. Næmnigreiningin tekur tillit til skattaáhrifa og endurspeglar því þau áhrif sem koma í
rekstrarreikning og á eigið fé.
Áhrif á afkomu og eigið fé eru þau sömu þar sem matsbreyting undirliggjandi fjármálagerninga er ekki í neinum tilvikum færð beint á
eigið fé. Jákvæð fjárhæð merkir hækkun á hagnaði og eigin fé. Lækkun vaxta hefði haft sömu áhrif en í gagnstæða átt.

31.8.2009
50 pkt
Áhrif á afkomu og eigið fé ..........................................

(824.736)

31.8.2008
50 pkt

100 pkt
(1.649.472)

(860.599)

100 pkt
(1.721.197)

Gengisáhætta gjaldmiðla
Gengisáhætta gjaldmiðla er áhættan af því að gangvirði eða framtíðar sjóðsflæði fjármálagerninga muni sveiflast vegna breytinga á gengi
gjaldmiðla. Gengisáhættan myndast þegar mismunur er á stöðu eigna og skulda í erlendum gjaldmiðli. Meirihluti eigna og skulda
félagsins er í íslenskum krónum. Hér að neðan eru tilgreindir þeir gjaldmiðlar félagsins sem mest áhrif hafa á rekstur félagsins.

Miðgengi
Mynt
CHF ......................................................................................................................................................
GBP ......................................................................................................................................................
EUR ......................................................................................................................................................
SEK .......................................................................................................................................................
DKK .....................................................................................................................................................
NOK .....................................................................................................................................................
USD ......................................................................................................................................................

Ársreikningur Ríkisútvarpsins ohf. reikningsárið 1.9.2008 - 31.8.2009

31.8.2009

31.8.2008

118,30
203,50
179,44
17,57
24,11
20,86
125,60

75,54
151,60
122,09
12,93
16,37
15,38
82,90
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Gengisáhætta 31.8.2009

CHF .................................................................................................................
GBP .................................................................................................................
EUR .................................................................................................................
SEK ..................................................................................................................
DKK ................................................................................................................
NOK ................................................................................................................
USD .................................................................................................................

Eignir

Skuldir

Nettó staða

3.134.361
846.264
6.713.056
11.259
675.291
0
2.232.841

47.393.034
714.354
249.500.748
622.445
16.231.930
0
257.632.394

(44.258.673)
131.910
(242.787.692)
(611.185)
(15.556.639)
0
(255.399.554)

Eignir

Skuldir

Nettó staða

8.508.589
1.818.395
274.107
72.496
11.721.314
184.269
796.080

34.401.327
0
245.923.666
0
22.504.374
0
173.349.209

(25.892.738)
1.818.395
(245.649.558)
72.496
(10.783.060)
184.269
(172.553.129)

Gengisáhætta 31.8.2008

CHF .................................................................................................................
GBP .................................................................................................................
EUR .................................................................................................................
SEK ..................................................................................................................
DKK ................................................................................................................
NOK ................................................................................................................
USD .................................................................................................................
Næmnigreining

Í töflunni hér að neðan er sýnt hver áhrif af 5% og 10% hækkun á gengi íslensku krónunnar gagnvart viðkomandi myntum hefði á
afkomu og eigið fé miðað við stöðu eigna og skulda í viðkomandi mynt á reikningsskiladegi. Í töflu hér að framan má sjá þær erlendu
eignir og skuldir sem næmnigreiningin tekur til. Næmnigreiningin miðast við að allar aðrar breytur en þær sem eru hér til skoðunar séu
fastar. Næmnigreiningin
gjaldmiðla
sem innifela mesta ggengisáhættu.
Næmnigreiningin
g
g tekur til þeirra
þ
gj
g
g
g tekur tillit til skattaáhrifa ogg
endurspeglar
d
l því
þ í þau
þ áhrif
áh if sem koma
k
í rekstrarreikning
k
ik i og á eigið
i ið fé.
fé Áhrif
Áh if á afkomu
fk
og eigið
i ið fé eru þau
þ sömu
ö
þar
þ sem matsbreyting
b i
undirliggjandi fjármálagerninga í erlendri mynt er ekki í neinum tilvikum færð beint á eigið fé. Jákvæð fjárhæð merkir hækkun á hagnaði
og eigin fé. Lækkun á gengi íslensku krónunnar gagnvart neðangreindum gjaldmiðlum hefði haft sömu áhrif en í gagnstæða átt.

31.8.2009

Áhrif á afkomu og eigið fé
5%
CHF ...............................................................................
GBP ...............................................................................
EUR ..............................................................................
SEK ...............................................................................
DKK .............................................................................
NOK .............................................................................
USD ...............................................................................

(1.880.994)
5.606
(10.318.477)
(25.975)
(661.157)
0
(10.854.481)

31.8.2008
10%
(3.761.987)
11.212
(20.636.954)
(51.951)
(1.322.314)
0
(21.708.962)

5%
(1.100.441)
77.282
(10.440.106)
3.081
(458.280)
7.831
(7.333.508)

10%
(2.200.883)
154.564
(20.880.212)
6.162
(916.560)
15.663
(14.667.016)

Útlánaáhætta
Í útlánaáhættu felst áhættan á því að mótaðilar félagsins geti ekki staðið við skuldbindingar sínar, sem leiðir til þess að hún tapar á
fjármálagerningum sínum. Félagið fylgist reglulega með þróun þeirra eigna sem tengjast útlánaáhættu. Ekki er tekið tillit til undirliggjandi
trygginga við mat á hámarksútlánaáhættu.
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Bókfærð staða
31.8.2009
31.8.2008

Hámarksútlánaáhætta greinist þannig

Viðskiptakröfur ....................................................................................................................................
Aðrar kröfur .........................................................................................................................................
Handbært fé .........................................................................................................................................

269.709.763
86.474.032
261.566.921
617.750.716

395.816.266
65.473.567
183.773.556
645.063.389

Hámarksútlánaáhætta félagsins er sú bókfærða staða sem sundurliðuð er hér að ofan.
Lausafjáráhætta
Lausafjáráhætta er sú áhætta sem felst í því tapi sem félagið gæti orðið fyrir vegna þess að það getur ekki staðið við skuldbindingar sínar
á réttum tíma. Félagið fylgist með lausafjárstöðu sinni með greiningu á gjalddaga fjáreigna og skulda til að geta endurgreitt allar skuldir á
gjalddaga. Reglulega er fylgst með stöðu lausafjár, þróun sem orðið hefur og hvaða áhrif staða markaða og framtíðarhorfur geta haft á
félagið.
Taflan hér að neðan sýnir gjalddagagreiningu á skuldir félagsins ásamt þeim lausu eignum sem félagið á til ráðstöfunar.

Innan eins árs
Skuldir 31.8.2009
Óvaxtaberandi ...........................
Með breytilegum vöxtum .........
Með föstum vöxtum .................

1.031.305.094
85.559.602
242.620.589
1.359.485.285

Innan eins árs
Eignir 31.8.2009
Óvaxtaberandi .........................
Með breytilegum vöxtum ......

Nettó staða 31.8.2009

Ársreikningur Ríkisútvarpsins ohf. reikningsárið 1.9.2008 - 31.8.2009

1.9.2010 31.8.2011

0
85.596.748
224.352.578
309.949.326

1.9.2011 31.8.2012

0
189.479.135
2.829.016.022
3.018.495.157

1.9.2012 eða síðar

Samtals
1.031.305.094
446.232.236
3.517.263.422
4.994.800.752

Samtals

0
0
0

0
0
0

326.628.535
281.322.181
607.950.716

-751.534.569

-306.870.984

-309.949.326

-3.018.495.157

-4.386.850.036

Innan eins árs

Nettó staða 31.8.2008

0
85.596.751
221.274.233
306.870.984

1.9.2012 eða síðar

0
0
0

1.269.461.645
57.318.704
845.078.264
2.171.858.613

Eignir 31.8.2008
Óvaxtaberandi .........................
Með breytilegum vöxtum ......
Með föstum vöxtum ..............

1.9.2011 31.8.2012

326.628.535
281.322.181
607.950.716

Innan eins árs
Skuldir 31.8.2008
Óvaxtaberandi ...........................
Með breytilegum vöxtum .........
Með föstum vöxtum .................

1.9.2010 31.8.2011

1.9.2009 31.8.2010

1.9.2010 31.8.2011

0
57.318.704
189.516.371
246.835.075

1.9.2009 31.8.2010

1.9.2011 eða síðar

0
57.318.704
186.372.988
243.691.692

1.9.2010 31.8.2011

0
183.937.161
2.757.963.987
2.941.901.148

1.9.2011 eða síðar

Samtals
1.269.461.645
355.893.273
3.978.931.610
5.604.286.528

Samtals

461.289.833
183.773.556
0
645.063.389

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

461.289.833
183.773.556
0
645.063.389

-1.526.795.224

-246.835.075

-243.691.692

-2.941.901.148

-4.959.223.139
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14. Kennitölur
1.9.2008 31.8.2009

Úr rekstrarreikningi:

1.9.2007 31.8.2008

Hagnaður fyrir afskriftir, vexti og skatta (EBITDA) .........................................................................
Hagnaður fyrir afskriftir / rekstrartekjur ............................................................................................
Rekstrarhagnaður / rekstrartekjur .......................................................................................................
Hagnaður reikningsársins / rekstrartekjur ..........................................................................................

856.583.228
17,5%
12,8%
-5,5%

185.624.782
4,2%
-1,6%
-16,8%

Hlutfall afnotagjalda af rekstrartekjum ................................................................................................
Hlutfall auglýsinga og kostunar af rekstrartekjum .............................................................................
Hlutfall kostunar af auglýsinga- og kostunartekjum ..........................................................................
Hlutfall dagskrárkostnaðar af rekstartekjum ....................................................................................

20,9%
25,5%
8,6%
58,6%

31,0%
3,6%
7,2%
70,6%

Úr efnahagsreikningi:

31.08.2009

Greiðsluhæfi
a) Lausafjárhlutfall ....................................................................................................................................
b) Veltufjárhlutfall .....................................................................................................................................
a) Veltufjármunir án birgða/skammtímaskuldir

31.08.2008

0,91
0,95

0,42
0,86

9,3%

0,5%

b) Veltufjármunir/skammtímaskuldir

Fjárhagslegur styrkur
c) Eiginfjárhlutfall .....................................................................................................................................
c) Eigið fé/heildarfjármagn

15. Sjóðstreymisyfirlit
1.9.2008 31.8.2009
Tap reikningsársins ................................................................................................................................
Afskriftir .................................................................................................................................................
Reiknaðir fjármagnsliðir ........................................................................................................................
Aðrar breytingar....................................................................................................................................

1.9.2007 31.8.2008

Hreint veltufé frá (til) rekstrar

(271.199.254)
228.345.866
591.951.318
(95.832.162)
453.265.768

(739.503.075)
257.257.160
83.353.137
0
(398.892.778)

Breyting á:
Rekstrartengdum eignum ......................................................................................................................
Rekstrartengdum skuldum ....................................................................................................................
Handbært fé frá rekstri

97.042.166
(194.580.906)
355.727.028

29.607.618
453.407.271
84.122.111
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16. Skýring vegna innleiðingar IFRS
Þetta er fyrsta árið sem fyrirtækið færir reikningsskil sín í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS). Í samræmi við fyrirmæli
IFRS 1 þá er hér að neðan skýring vegna innleiðingar IFRS. Síðustu reikningsskil félagsins sem voru gerð í samræmi við íslensk
ársreikningalög voru ársreikningur 1.9.2007 - 31.8.2008. Upptökudagur (transition date) miðast við 1. september 2007.

Áhrif innleiðingar IFRS á eigið fé félagsins á upptökudegi, 1.9.2007:
Áhrif
Fyrri
reikningsskil

upptöku
IFRS

IFRS

Varanlegir rekstrarfjármunir ..........................................................................

4.330.587.501

-61.832.907

4.268.754.594

Óefnislegar eignir ............................................................................................

0

20.258.497

20.258.497

Samtals fastafjármunir ....................................................................................

4.330.587.501

-41.574.410

4.289.013.091

Birgðir ..............................................................................................................
Keypt réttindi og eigin framleiðsla ...............................................................
Viðskiptakröfur ...............................................................................................
Aðrar skammtímakröfur ................................................................................
Handbært fé ....................................................................................................
Samtals veltufjármunir ...................................................................................

0
483.650.627
330.322.457
61.311.445
971.805.107
1.847.089.636

44.866.724
-44.866.724
0
0
0
0

44.866.724
438.783.903
330.322.457
61.311.445
971.805.107
1.847.089.636

Samtals eignir ..................................................................................................

6.177.677.137

-41.574.410

6.136.102.727

Hlutafé .............................................................................................................
Yfirverðsreikningur hlutafjár .........................................................................
Ójafnað tap .....................................................................................................

839.723.000
38.884.035
-108.213.065

0
0
-42.520.410

839.723.000
38.884.035
-150.733.475

Samtals eigið fé ...............................................................................................

770.393.970

-42.520.410

727.873.560

Lántökur ..........................................................................................................
Samtals langtímaskuldir ..................................................................................

3.754.894.782
3.754.894.782

0
0

3.754.894.782
3.754.894.782

Viðskiptaskuldir ..............................................................................................
Næsta árs afborganir langtímaskulda ............................................................
Aðrar skammtímaskuldir ...............................................................................
Samtals skuldir ................................................................................................

563.645.445
214.403.099
874.339.840
5.407.283.166

0
0
946.000
946.000

563.645.445
214.403.099
875.285.840
5.408.229.166

Samtals eigið fé og skuldir .............................................................................

6.177.677.136

-41.574.410

6.136.102.726
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16. Skýring vegna innleiðingar IFRS
Áhrif innleiðingar IFRS á eigið fé félagsins 31.8 2008:
Fyrri
reikningsskil

Áhrif
upptöku
IFRS

IFRS

Varanlegir rekstrarfjármunir ..........................................................................
Óefnislegar eignir ............................................................................................
Reiknuð tekjuskattsinneign ............................................................................
Samtals fastafjármunir ....................................................................................

4.236.278.810
0
94.190.682
4.330.469.492

-81.119.322
44.376.266
0
-36.743.056

4.155.159.488
44.376.266
94.190.682
4.293.726.436

Birgðir ..............................................................................................................
Óefnislegar eignir ............................................................................................
Viðskiptakröfur ...............................................................................................
Aðrar skammtímakröfur ................................................................................
Handbært fé ....................................................................................................

0
659.644.542
395.816.266
65.473.567
183.773.556
1.304.707.931

39.738.774
-39.738.774
0
0
0
0

39.738.774
619.905.768
395.816.266
65.473.567
183.773.556
1.304.707.931

Samtals eignir ..................................................................................................

5.635.177.423

-36.743.056

5.598.434.367

Hlutafé .............................................................................................................
Yfirverðsreikningur hlutafjár .........................................................................
Ójafnað tap .....................................................................................................

839.723.000
38.884.035
-847.716.140

0
0
-39.547.724

839.723.000
38.884.035
-887.263.864

Samtals eigið fé ...............................................................................................

30.890.895

-39.547.724

-8.656.829

Lántökur ..........................................................................................................
Samtals langtímaskuldir ..................................................................................

4.081.733.568
4.081.733.568

0
0

4.081.733.568
4.081.733.568

Viðskiptaskuldir ..............................................................................................
Næsta árs afborganir langtímaskulda ............................................................
Aðrar skammtímaskuldir ...............................................................................
Samtals skuldir ................................................................................................
Samtals eigið fé og skuldir .............................................................................

708.683.849
253.091.315
560.777.796
5.604.286.528
5.635.177.423

0
0
2.804.668
2.804.668
-36.743.056

708.683.849
253.091.315
563.582.464
5.607.091.196
5.598.434.367
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16. Skýring vegna innleiðingar IFRS (framhald)
Áhrif innleiðingar IFRS á afkomu félagsins 1.9.2007 - 31.8.2008:
Fyrri
reikningsskil

Áhrif
upptöku
IFRS

IFRS

Afnotagjöld .....................................................................................................

2.874.158.565

0

2.874.158.565

Auglýsingar og kostun ....................................................................................

1.364.450.640

0

1.364.450.640

Aðrar tekjur .....................................................................................................

160.369.657

0

160.369.657

Dagskrákostnaður ...........................................................................................

-3.106.209.638

0

-3.106.209.638

Sölukostnaður .................................................................................................

-330.517.943

-1.969.367

-332.487.310

Dreifikerfi ........................................................................................................

-223.280.335

0

-223.280.335

Sameiginlegur rekstur og stjórnun ................................................................

-553.346.164

0

-553.346.164

Hagnaður af rekstri fyrir afskriftir ................................................................

185.624.782

-1.969.367

183.655.415

Afskriftir ..........................................................................................................

-257.257.160

4.942.054

-252.315.106

Rekstarhagnaður ...............................................................................

-71.632.378

2.972.687

-68.659.691

Fjármunatekjur ................................................................................................

112.834.491

0

112.834.491

Fjármagnsgjöld ................................................................................................
Tap fyrir skatta ................................................................................................

-874.895.870
-833.693.757

0
2.972.687

-874.895.870
-830.721.070

Skattar ársins ...................................................................................................

94.190.682

0

94.190.682

Tap ársins ........................................................................................................

-739.503.075

2.972.687

-736.530.388

Hér að framan hafa verið dregnar fram töluleg áhrif af innleiðingu IFRS. Til útskýringar þá er hér að aftan umfjöllun um helstu
breytingar sem gerðar voru.

Varanlegir rekstrarfjármunir
Afskriftir verða reiknaðar með öðrum hætti en hingað til hefur verið gert. Í stað þess að reikna þær af upprunalegu kostnaðarverði þá
eru þær reiknaðar þannig að afskrifanleg fjárhæð (mismunur stofnvirðis og hrakvirðis) er færð til afskriftar á nýtingartíma hennar í hendi
félagsins. Afskriftir lækka af þessum ástæðum um 4,8 milljónir á tímabilinu 1.9.2007 - 31.08.2008 Við innleiðingu IFRS voru varanlegir
rekstrarfjármunir leiðréttir fyrir afskriftum og endurmati frá stofnun þeirra í bókum félagsins og þær eignir sem ekki standast kröfur IAS
16 voru teknar út í opnunarefnahagsreikningi. Varanlegir rekstrarfjármunir lækka því um 36,7 milljón í opnunarefnahagsreikningi.
Hugbúnaður er endurflokkaður sem óefnisleg eign skv. IAS 38 og lækka varanlegir rekstrarfjármunir til lækkunar um 44,4 milljónir.

Óefnislegar eignir
Óefnislegar eignir hækka vegna endurflokkunar. Hugbúnaður sem áður var færður sem varanlegir rekstrarfjármunir er nú færður sem
óefnislegar eignir sbr. skýring hér að ofan. Birgðir voru færðar með keyptum sýningarréttindum en eru nú endurflokkaðar sem birgðir
skv. IAS 2. Óefnislegar eignir lækka um 39,7 milljónir vegna þess.
Birgðir
Birgðir hækka um 39,7 milljónir vegna endurflokkunar úr óefnislegum eignum sbr. skýring að ofan.
Aðrar skammtímaskuldir
Frammistöðubónusar hafa verið færðir til skuldar eftir að viðmiðunartímabilinu lýkur. Launakostnað á að færa á það tímabil þegar
starfsmaður innir af hendi þá vinnu sem hann fær greitt fyrir. Vegna þessa eru aðrar skammtímaskuldir hækkaðar um 3,0 milljónir
vegna bónusa sem tilheyra reikningsárinu 1.9.2007-31.8.2008.
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Skýringar
16. Skýring vegna innleiðingar IFRS (framhald)
Þær breytingar sem urðu á rekstrarreikningi 31.8.2007 - 1.9.2008 í kjölfar innleiðingar IFRS eru í öllum tilvikum afleiðing af þeim
breytingum á efnahagsreikningi sem nefndar eru hér að ofan.
Breytingar á skýringum og framsetningu
Alþjóðlegu reikningsskilastaðlarnir gera mun ítarlegri kröfur um skýringar en íslensku ársreikningalögin. Í ársuppgjöri þessu birtir félagið
skýringar að fullu í samræmi við IFRS. Sem dæmi um breytingu á skýringum má nefna nýja skýringu um mat á áhættu tengdri
fjármálagerninum.
Framsetning ársreikningsins breytist ekki mikið, en þó má nefna að tveggja ára eiginfjáryfirlit bætist nú við töluyfirlitin og er sýnt
sérstaklega, en ekki sem partur af almennum skýringum.

17. Samþykkt ársreiknings
Ársreikningurinn var samþykktur af stjórn félagins og leyfður til birtingar þann 30. nóvember 2009.
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