NOTAM – norsk senter for teknologi i musikk og kunst.

– arbeider for å utvikle teknologiske løsninger og
forståelsen for teknologiens rolle og muligheter innen
kulturfeltet. Senteret spiller flere roller innen norsk
kulturliv og i det internasjonale musikkteknologimiljøet.

Som navnet antyder er vi først og fremst en institusjon
som gir teknisk støtte til musikere og kunstnere, slik
at de i større grad kan fokusere på det kunstneriske
aspektet av sitt arbeid. I tillegg utvikler vi egen musikkteknologi, og samarbeider med andre utviklere både i
Norge og internasjonalt. Nye idéer og behov for nye
løsninger kommer ofte som følge av ny musikk. NOTAM
bestiller derfor også flere verk hvert år, og arrangerer
fremføringer og visninger. Vår tverrfaglige holdning og
brede kompetanse gjør det naturlig for oss å også drive
kursvirksomhet på et beskjedent plan, enten på egen hånd
eller i samarbeid med større utdanningsinstitusjoner.

NOTAM samarbeider med organisasjoner i inn- og utland

for å utvikle og opprettholde en faglig og kunstnerisk
diskurs om teknologi i musikk og kunst, og publiserer
både på papir og nett med denne formidlingen for øye.
NOTAMs ansatte og prosjektengasjerte bidrar i tillegg
individuelt årlig med en rekke publikasjoner på
internasjonale konferanser knyttet til musikkteknologi
og bruken av den.
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Leders Forord
Jøran Rudi, februar 2009

NOTAM er landets senter for utvikling av
teknologi til bruk i musikk og kunst. Senteret
bistår komponister og kunstnere med ressurser
og teknologiske løsninger i deres skapende
arbeid, kurs- og verkstedvirksomhet, konserter,
utstillinger, publikasjoner, forskning og utvikling.
2008 har vært et år med omstillinger for NOTAM;
vi har måttet redusere tjenestetilbudet og øke
egeninntektene for å møte de stramme
økonomiske rammer en liten grunnbevilgning
setter, og vi har samtidig påbegynt en snuoperasjon i retning av en spissere og mer synlig
faglig aktivitet som man venter å finne hos et
nasjonalt senter. I løpet av høsten fikk vi en
antydning om at statsbudsjettet kunne innebære
en bevilgningsøkning for 2009, og det ble derfor
dobbelt så viktig å legge opp til en realisering
av det planarbeid NOTAM har gjort spesielt i
løpet av de siste to år.

Snuoperasjonen innebærer at NOTAM nå har
redusert sin aktivitet på grunnleggende nivåer,
og etter grundig vurdering mener vi at dette
neppe vil medføre særlig store ulemper, i og med
at det nå finnes flere utbydere av kurs på disse
nivåene, samt at utdanningsvesenet nå har en
bedre dekning av musikkteknologiske emner
på dette nivået enn tidligere. Vi har med andre
ord avstemt våre endringer i forhold til den
utvikling vi ser i det musikkteknologiske lendet
rundt oss. Fremover vil NOTAM satse sterkere
på kurs om mer spesialiserte emner og teknikker,
og vil, som nå, også fremover tilby slik
«nisjeundervisning» til NTNU, NMH, KHIO og HiO.
NOTAM har lagt om internettsatsingen, og av
budsjetthensyn er omleggingen ennå ikke helt
ferdig. Det viktigste målet er at det skal være
mulig å finne frem til alle produksjoner som er

gjort hos oss på nettsidene, og databasen som
gjør dette mulig er under oppbygging – det er
et stort arbeid å fylle den med innhold, og det
vil ta en del tid ennå før vi kan legge den ut
som søkbar ressurs. NOTAMs nye hjemmeside
viser, i tillegg til annonsering av kurs og andre
initiativer, en rullerende presentasjon av pågående
produksjoner, og de produksjonene som nylig
er ferdige. På denne måten skaper vi synlighet
for kunstnerne, samtidig som vi viser hvilket
nettverk de er en operativ del av. Sidene finnes
på norsk og engelsk.
På den skapende siden har NOTAM dreiet
virksomheten noe, og engasjerer seg nå tyngre
i enkelte prosjekter enn andre. Kriteriet vårt er
at disse prosjektene gir innspill og bidrag til
retningen for vårt utviklingsarbeid – om det er
utvikling av elektronikk eller programvareløsninger.
NOTAM tar slik større ansvar for utvikling av
musikkteknologi i Norge, med kunstnerisk
impuls som viktig retningsgiver. I 2008 har vi hatt
flere gode prosjekter i så måte: EU-prosjektet
Integra er avsluttet, og ble av EU funnet så
verdifullt at vi nå går inn i en ny treårsperiode
med dette. Prosjektet utvikler musikk, fremføring
og teknologi, og NOTAMs rolle har vært som
utviklingspartner for programvare som letter
prosessen inn i teknologibruk for komponister
og musikere med liten kyndighet fra tidligere.
NOTAMs bidrag har ikke vært så stort som
planlagt, på grunn av at bevilgningen fra norsk
side forsvant før prosjektet var ferdig, men
NOTAMs bidrag la grunnlaget og mye av
premissene for resten av utviklingsarbeidet – vi
leverte godt så lenge vi hadde råd til det.
Videre har NOTAM i 2008 i samarbeid med
Norges musikkhøgskole lagt mye tid inn i å
utvikle elektronikk for strykeinstrumenter, slik
at musikernes innlærte spilleteknikker kan
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brukes til å gi meningsfull kontroll av elektroniske
parametere uten at elektronikken griper
forstyrrende inn i fremføringen. NOTAM har også
finansiert noe utviklingsarbeid for Linuxplattformen, hvor vår engasjerte programmerer
har godt omdømme på grunn av sine store bidrag
i løpet av de siste 10 års tid. Alt utviklingsarbeidet som er nevnt ovenfor har vært
presentert internasjonalt på konferanser og
symposier, og NOTAM er slik igjen tilstede i det
internasjonale fagmiljøet, slik vi var i våre første
år, om enn i noe beskjeden grad i forhold til
hva vi burde vært.
Musikk og lydkunstverk som har vært laget
her har i løpet av 2008 blitt spilt og vist verden
rundt, og vårt engasjement har vært viktig for
å muliggjøre denne synligheten for norske
kunstnere. NOTAM har hatt flere internasjonale
gjester, og også på den måten bidratt til et
omdømme av norsk musikkliv som en
internasjonalt orientert partner. Vi mottar et
økende antall forespørsler om samarbeid, og
svarer positivt så langt kapasiteten rekker.
På formidlingssiden har NOTAM hatt to store
produksjoner i 2008. Vårt bidrag til årets Ultimafestival var to ambisiøse konserter med verk av
Karlheinz Stockhausen, hvorav verkene
Mikrofonie I og Hymnen var urfremføringer i
Norge. Konsertene ble realisert i samarbeid med
Norges musikkhøgskole. Dette er musikk som
er populær til tross for at den er vanskelig
tilgjengelig, og vi produserte derfor en utvidet
programbok hvor vi foruten en presentasjon
av verkene, komponisten og hans ideer, tok
for oss et viktig vendepunkt i hans utvikling.
Det finnes ingen grundig tekst på norsk om
denne komponisten, til tross for at han er den
kanskje viktigste elektroniske musikkpionéren,
og denne publikasjonen hjalp publikum til en
bedre opplevelse av verkene på konsertene,
og bidro til generell kunnskapsbygging i Norge.
Boken inneholder tre språk, og er sendt til
anmeldelse i internasjonale tidsskrifter – slik vil
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vårt bidrag også inngå i den internasjonale
diskursen.
Den andre store egenproduksjonen var lydkunstkonkurransen og utstillingen Absorpsjon og
resonans. Utstillingen ble bygget på innsendte
forslag til en konkurranse, og rommet 10 verk.
Utstillingen sto på Henie Onstad kunstsenter i
omlag to måneder, og senteret stilte velvillig både
lokaler og teknisk stab til disposisjon. Til
utstillingen produserte NOTAM en utvidet
katalog, som inneholdt både verkomtaler og
mer teoretiske artikler. Tanken var å øke synligheten for dette i Norge temmelig nye feltet,
og slik hjelpe frem en meningsfull diskusjon.
Publikasjonen inneholdt to språk, og siktet
naturlig mot å inngå i den internasjonale
diskursen om lydkunst.
Til tross for sjenerøs støtte fra flere partnere,
ble begge disse satsningene dyre for NOTAM.
Vår vurdering er allikevel at satsningene var
viktige – de appellerte til et stort publikum, de
ga stor synlighet og oppmerksomhet til temaer
vi vurderer som viktige og interessante, de var
gjennomarbeidede og solide, og viste slik noe
av det nivået et nasjonalt senter må holde.
NOTAMs arbeidssituasjonen i 2008 har vært

anstrengende fordi vi har hatt en langtidspermisjon av en av våre ansatte, men spesielt
på grunn av bygningsarbeider i våre lokaler. Vi
har vært sterkt plaget av byggestøy i fem
måneder, og faktisk vært uten normal drift i
lokalene i tre av dem. Til tross for disse vanskene
har produksjonen dette året vært vår beste til
nå, og dette har trukket tungt på de ansatte.
Noe av dette skyldes de omlegginger i driften
som er nevnt innledningsvis, men vår plass i
stortingsmeldingen om rytmisk musikk, og
meldingen om forventet økning i bevilgning
for 2009, har virket ansporende. Vi forstår
økningen dit hen at det nå er vilje til å bygge
opp det nasjonale senteret som etterspørres,
og i en slik situasjon er det nødvendig med en
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ekstra kraftanstrengelse for å få en god start på
den utviklingen vi regner med at nå vil komme.
Det er allment kjent at teknologiinnslaget øker
på nær sagt alle musikalske plan i Norge og i
resten av verden, og at lyd etter hvert har blitt
et normalt materiale for kunstnere med
forankring i visuell kunst. Nyskapende arbeid
med lyd ved hjelp av teknologiske løsninger blir
mer og mer vanlig år for år, og etterspørselen
etter NOTAMs kompetanse og tjenester følger
denne utviklingen – den øker jevnt. Vi ser også
at de kunstneriske ideene nå tar avanserte
løsninger som en selvfølge, spesielt på
elektronikksiden, hvor spesialbygde løsninger
er sterkt etterspurt, både for levering av lyd,
og kontroll av den. Dette er også en internasjonal
tendens, og tilgjengeligheten på slik kompetanse
er like viktig som tidligere, kanskje viktigere.

tusenvis av mennesker verden over. Nå er ikke
dette en uvanlig situasjon for åpen programvare,
men situasjonen bekrefter allikevel at NOTAMs
virksomhet er påaktet internasjonalt.
NOTAM går inn i 2009 med en aktivitet som

tross mange års trange rammer har stått seg
godt, og med en visshet om at et nasjonalt
senter for teknologi i musikk og kunst er viktig,
og med en god internasjonal profil som gjør
det lettere for norsk musikk å oppnå resultater
i resten av verden.

Jøran Rudi, februar 2009

Teknologibruken er nå demokratisert, fordi
teknologi nå er relativt billig, tilgjengelig og
alminnelig på nær sagt alle områder. Dette vises
også gjennom stortingsmeldingen om rytmisk
musikk og gjennom den utstyrsordningen som
nå er etablert – teknisk infrastruktur ses som
viktigere og gis mer oppmerksomhet enn
tidligere. Et nasjonalt senter som NOTAM nå
venter å kunne bli, har naturligvis oppgaver i
dette feltet, og vil i 2009 analysere denne
situasjonen for å komme frem med en plan for
å kunne gi nytteverdi for langt flere brukere enn
det som til nå har vært mulig. Det vil neppe
være med grunntjenester, men heller gjennom
utviklingsarbeid der vi ser behovet presse på, og
der vi ser at kontakt med vår spesialkompetanse
vil være gunstig.
Den internasjonale målestokken blir stadig viktigere
for norsk musikk- og kunstliv, og det er derfor
gledelig at verker som har blitt realisert ved hjelp
av NOTAM har god internasjonal eksponering.
Det samme gjelder mye av vårt tekniske
utviklingsarbeid, hvor programvaren brukes av
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KJ ER NEO M R ÅDER I NO TAM S AR B EI D
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Formålsparagraf
NOTAM skal være et skapende kompetanseog ressurssenter for utvikling og bruk av ny
teknologi i musikk- og kunstlivet i Norge.

NOTAM skal legge til rette for, og bistå i,

NOTAM skal fremme innovative tilnærminger
til lyd, musikk og kunst på tvers av tradisjonelle
faggrenser, og være en internasjonal aktør,
også i Norge.

NOTAM har ikke kommersielt formål.

komposisjon, forskning og utvikling, utdanning
og formidling.
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Kjerneområder i
NOTAMs arbeid
NOTAM har fire kjerneområder, definert som:

Musikk og kunstnerisk virksomhet
Tilrettelegging og drift av tekniske ressurser for
NOTAMs brukere. Teknisk støtte til produksjon av
kunst hvor lyd spiller en vesentlig rolle. Støtte
til produksjon av teknologibasert musikk.
Deltakelse i kunstprosjekter.
Forskning og utvikling
Utvikling av nye metoder og verktøy for lydbehandling, komposisjon og sanntidskontroll av
lyd og musikk. Programvareutvikling, maskinvareutvikling, metoder og verktøy for inkorporering
av lyd og musikk i kunstproduksjon. Arbeid som
støtter opp under forskning på dette feltet.
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Utdanning
Kurs, foredrag, verksteder og annet kompetansebyggende arbeid for komponister, kunstnere,
studenter, elever og akademikere. Læremiddelutvikling som gjør publikum kjent med de
kunstneriske og vitenskapelige deler av signalbehandling, og som hjelper publikum til å ta
slike virkemidler i bruk.
Formidling
Alt arbeid som inngår i å gjøre kunstnerisk bruk
av musikkteknologi kjent og populært, arbeid
som bygger kompetanse og kjennskap til denne
teknologien hos publikum. Opprettholdelse og
formidling av et kritisk perspektiv på virkemidler
og resultater, samt å bidra til – og sette premisser
for – offentlig debatt om kunst og teknologi.
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NOTAM er et offentlig tilbud til musikk- og kunst-

NOTAM har en plass i kulturlivet som initiativtaker

livet i Norge. Vi yter hjelp til selvhjelp gjennom
rådgivning og ved å legge til rette nødvendige
tekniske ressurser.

og pådriver, og fremstår som en seriøs og
ansvarlig samarbeidspartner som evner å
produsere både små og store begivenheter. Vi
er en institusjon som gjør ting mulig for andre.
Denne rollen som støttespiller gir lite synlighet
i mange situasjoner, og vi ser det som en
strukturell utfordring å gjøre NOTAMs betydning
i kulturlivet mer synlig enn den har vært i løpet
av vår historie.

En stor del av NOTAMs innsats som problemløser
er forsknings- og utviklingsbasert, og siden
opprettelsen av senteret i 1992 har NOTAMs
tjenester i hovedsak vært vederlagsfri for brukere.
Dette har hatt sin basis i oppfatningen om at
egenbetaling kan føre til at mange kvier seg for
å søke nye teknologiske løsninger på kunstneriske
spørsmål, og at den kunstneriske friheten i praksis
vil bli beskåret. I 2008 har vi allikevel sett oss nødt
til å innføre en viss egenbetaling, men holder
nivået på et såpass lavt nivå at ovennevnte
skadevirkninger holdes på et minimum.
Målet er at NOTAM skal være en demokratiserende
ressurs i kulturlivet. For at musikkteknologi i Norge
skal kunne vokse frem og holde tritt med
utviklingen internasjonalt, og dermed være å
regne med, må NOTAM ha ressurser nok til å
kunne stille våre kunnskaper til rådighet for dem
som oppsøker oss. I teorien er ingen spørsmål
for naive eller enkle, men den pressede ressurssituasjonen gjør at vi per i dag ser oss nødt til
å begrense tiden vi bruker på gratis rådgivning.
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NOTAMs plass
i kulturlivet

Det eksisterer en gruppe faste brukere som til
sammen danner et miljø rundt NOTAM, og det
kommer stadig nye brukere til, både komponister,
musikere, billedkunstnere og scenekunstnere.
Disse får tilbud om faglig støtte, oppfølging
og veiledning i sitt arbeid, og har tilgang til
NOTAMs studioer med programvare for komposisjon
og lydbehandling. I tillegg finner de et
kompetansemiljø for musikk og kunst som gjør
sitt ytterste for å hjelpe til å bære ideer ut i livet.
NOTAM er en liten stiftelse som skal drive

virksomhet innen et stort felt, slik formålsparagrafen beskriver. Det er stor variasjon i
forespørslene vi mottar, og vi har et vidt spenn
av oppgaver i løpet av året. Men de har alle
det til felles at de viser en voksende interesse
for bruk av musikk- og kunstteknologi i Norge.

Bruk av musikkteknologi er i dag svært utbredt.
Behovet for kunnskap er større og bredere enn
tidligere, spesielt kunnskap som går mer i dybden
enn det som er nødvendig for å bruke de enklere
kommersielle løsningene. Musikkteknologien
har videre opparbeidet en vesentlig forgrening
inn i den tverrfaglige kunsten, spesielt hos yngre
generasjoner komponister, musikere og kunstnere.
NOTAM må derfor være et senter for samtidsmusikk i mange genre, og vi ser med glede på
tverrfaglig kunst hvor lyd spiller en aktiv rolle.
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Hjelp til den
enkelte kunstneren
NOTAM er et kunstnerisk og teknologisk

produksjonssted for den enkelte komponist,
kunstner og musiker. Våre ansatte har tidligere
brukt store deler av arbeidstiden på å svare på
spørsmål fra brukerne, men etter en nøye
vurdering besluttet vi oss ved utgangen av 2007
for å trappe ned tiden vi bruker på slike gratis
forespørsler. Etter at vi i 2008 begynte å kreve
en viss egenandel av komponister og kunstnere
som bruker senteret, har vi opplevd at vi har
fått bedre tid til å fokusere på interessante
problemstillinger i lag med brukerne.
Følgende er eksempler på NOTAMs
veiledning og tekniske hjelp:
Programmeringshjelp eller veileding i
forbindelse med programmering
• Veiledning om lydrelaterte problemstillinger
• Teknisk rådgivning til kunstnere i forbindelse med
konserter, utstillinger eller andre prosjekter
• Monitoring – gjennomlytting av verk og
veiledning i komposisjon og produksjon i
forbindelse med dette
• Generell problemløsing og veiledning knyttet
til lyd, lydbehandling, utstyr og programvare
og hjelp til kreative løsninger i musikk- og
kunstprosjekter
• Planlegging av elektronikk knyttet til
utvikling av lydutstyr
• Utlån av utstyr – mikrofoner, opptakere,
høyttalere, kabler og annet teknisk lydutstyr
• Maskinreparasjon
• Tips om hva som fungerer i en lydmiks
• Rådgivning i forbindelse med studieprosjekter
• Installering av diverse programvare
•
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STUDIO NORDHEIM
40 unike brukere
2189 registrerte timer
138 uregistrerte timer
170 timer til kurs
25 timer til vedlikehold
Samlet belegg 2 522 timer

STUDIO WIGGEN
18 unike brukere
352 registrerte timer
775 uregistrerte timer
77 timer til kurs
20 timer til vedlikehold
Samlet belegg 1 224 timer

SAMLET STUDIOBRUK: 3746 TIMER
Begge studioene var i redusert bruk i 4 måneder,
og helt stengt i desember på grunn av byggearbeidene. I 2008 var NOTAMs kapasitet såpass
redusert at tilgangen til Studio Wiggen ble
begrenset til de mest selvdrevne brukerne.
For datalab’en LabAbel og prosjektrommet
Nykvisten eksisterer det ikke noen logg, så her
må vi basere oss på anslag. Vi regner med at det
i løpet av 2008 er lagt ned ytterligere ca. 5 500
timer med arbeid i LabAbel og ca. 800 timer i
Nykvisten – totalt 6 300 timer.
Samlet viser tallene fra brukere og ansatte at
det ble produsert mellom 9 og 10 årsverk ved
NOTAM i 2008.
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DRIFT
NOTAMs drift har sin største enkeltbevilgning fra
Kirke- og kulturdepartementet, i 2008 kr. 2 684 000.
Komponistenes vederlagsfond bevilget 100 000

kroner til driften. Til sammen gir dette et for lite
grunnlag å basere driften på, og NOTAM ble
henvist til prosjektsøknader for all aktivitet som
skjer utenfor husets vegger. Dette gir utilstrekkelig
og ustabil grunn for langsiktig satsing, i 2008
som i foregående år, men meldingen om at
statsbudsjettet for 2009 innebar en reell økning,
ga optimisme og pågangsmot til å yte voldsomt
også dette året. Året innebar også invitasjoner
til å delta i flere internasjonale samarbeid, og
vi har sagt ja til disse invitasjonene så langt det
har vært mulig å tro at vi vil få økonomisk rom
til å kunne bidra på meningsfull måte.

ØKONOMI

Økonomi
NOTAM avviklet derfor i 2008 mesteparten av
slikt utviklingsarbeid, og vil i 2009 ikke påta oss

nytt slikt arbeid uten at tilstrekkelig finansiering
er sikret. Dette gjelder for eksempel arbeidet vi
gjør for skoleverket med programvaren DSP.
REGNSKAP
Regnskapet er satt opp under forutsetning av
fortsatt drift. Regnskap for 2008 er vedlagt.
Styret mener at det fremlagte årsregnskapet
gir et rettvisende bilde av utviklingen av driften
i NOTAM i 2008.

PROSJEKTØKONOMI
Prosjektbevilgningene kommer i størst grad fra
Norsk kulturråd, men i 2008 mottok NOTAM også
en stor bevilgning fra Stiftelsen Fritt Ord i
forbindelse med lydkunstutstillingen på Henie
Onstad Kunstsenter november 2008 – januar 2009.
I tillegg til bevilgninger har NOTAM prosjektinntekter, oftest slik at NOTAM bidrar med
redusert pris på tjenester som programmering,
avviklingsteknikk, teknisk konstruksjonsarbeid
og veiledning.
Alle prosjekter på NOTAM har et eget prosjektregnskap. Ingen prosjekter igangsettes uten at
de finansielle rammene er avklart. Prosjektmidler
er normalt sett for små for den type utviklingsprosjekter NOTAM har, og seriøst utviklingsarbeid
som ligger opp i mot forskning kan ikke
finansieres med timebaserte anslag og slike små
rammer. Strukturelt sett finnes det i Norge
ingen gode ordninger for slikt utviklingsarbeid
som NOTAM gjør, og det er rett og slett for
tungt å skulle levere profesjonelt produkt med
utilstrekkelig finansiering, år etter år.
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ØKONOMI

NO TAM
Norsk senter for teknologi i musikk og kunst
Nedre gate 5, N-0551 Oslo
tlf: 22 35 80 60
fax: 22 35 80 61
e-post: admin@notam02.no
web: www.notam02.no
organisasjonsnr: 983 502 083
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Resultatregnskap
NOTAM
Driftsinntekter og driftskostnader
Salgsinntekter
Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger
Andre inntekter
Sum driftsinntekter

Note

2008

2007

50 512
3 426 700
342 342
3 819 554

106 268
3 134 841
302 720
3 543 829

2 382 796
19 031
1 511 743
3 913 570

2 065 760
66 469
1 270 158
3 402 387

-94 016

141 442

79 874
16
0
79 858

34 135
0
93
34 042

Ordinært resultat

-14 158

175 484

Årsoverskudd (Årsunderskudd)

-14 158

175 484

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital
Overført fra annen egenkapital
Sum overføringer

0
14 158
-14 158

175 484
0
175 484

Lønnskostnader m.m.
Avskrivning på driftsmidler
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt
Annen rentekostnad
Annen finanskostnad
Resultat av finansposter

NOTAM

7

4, 5
1

Side 1

Balanse
NOTAM
Eiendeler

Note

2008

2007

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr
Sum varige driftsmidler

10 647
10 647

29 678
29 678

5 300
5 300

3 938
3 938

15 947

33 616

2

58 950
157 998
216 948

43 353
44 632
87 985

3

857 692

877 454

Sum omløpsmidler

1 074 640

965 439

Sum eiendeler

1 090 587

999 055

1

Obligasjoner og andre fordringer
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.

NOTAM

Side 1

Balanse
NOTAM
Egenkapital og gjeld
Innskutt egenkapital
Grunnkapital
Sum innskutt egenkapital

Note

2008

2007

50 000
50 000

50 000
50 000

391 886
391 886

406 045
406 045

441 886

456 045

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skattetrekk og andre trekk
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

50 650
123 056
474 995
648 701

14 027
121 598
407 385
543 010

Sum gjeld

648 701

543 010

1 090 587

999 055

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital

6

Gjeld

Sum gjeld og egenkapital

NOTAM

Side 2

NOTAM
Noter til regnskapet 2008

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.
a) Driftsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etterhvert som
de leveres.
b) Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster
som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste
verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.
c) Anleggsmidler/Langsiktig gjeld
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige
driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved
verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til
stede.
d) Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres
på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert
avsetning for å dekke antatt tap.

NOTAM
Noter til regnskapet 2008

Note 1

Anleggsmidler

(Alle tall i 1000)

Type anleggsmiddel

Fast
bygn.in
Inventar
v.
Studioutstyr

Kont.m

Anskaffelseskost 1.1.

150

Tilgang
Avgang

20

96
-

411
-

676
15

Anskaffelseskost 31.12.

170

96

411

691

Akkumulerte avskrivninger 31.12.

-165

-96

-411

-686

Akkumulerte nedskrivninger 31.12.
Balanseført verdi pr. 31.12.
Årets avskrivninger
Avskrivingsats i %

5

-

14

-

33,3

-

5

20

20

NOTAM har i 2008 mottatt en øremerket bevilgning til innkjøp av utstyr. Bevilgningen er inntektsført i sin helehet og
utstyret er tilsvarende kostnadsført i året.

Note 2

Fordringer og gjeld

(Alle tall i 1000)

2008
Fordringer med forfall > 1 år
Langsiktig gjeld med forfall >5 år

Note 3

0
0

2007
0
0

Bankinnskudd

(Alle tall i 1000)

2008
Bundne skattetrekksmidler:

2007

59

62

Lønnskostnader

2008

2007

Lønn

1 487

1 510

Note 4

Lønnskostnader

(Alle tall i 1000)

Pensjonskostnad

112

97

Arbeidsgiveravgift

225

227

530
29
2 383

213
19
2 066

Honorarer
Andre lønnsrelaterte ytelser
Sum
Gjennomsnittlig antall ansatte har i løpet av året vært 4.

NOTAM har tjenestepesjon tegnet i KLP. Ordningen tilfresstiller kraven til obligatorisk tjenestepensjon.

5
33,3

NOTAM
Noter til regnskapet 2008

Note 5

Ytelser til daglig leder, styret og revisor

(Alle tall i 1000)

Personer
Daglig leder

2008

2007

513

434

Styre

11

0

Revisor, revisjon*

30

28

Revisor, attestasjon av div prosjekter*

18

0

Revisor, annen bistand*

13

11

Sum
585
473
Det
Garantiforpliktelser,
er innvilget lån til to
lånstyremedlemmer. Begge har lånt 500. Rentesatsen er satt til 6 %. Lånene skal nedbetales lineært

* inkl 25 % merverdiavgift

Note 6

Egenkapital

(Alle tall i 1000)

Grunnkapital
Pr. 01.01.

50

Årets resultat
Pr 31.12.

Note 7

50

Komponistenes Vederlagsfond
Fritt ord
Norsk Musikkfond
Fond for lyd og bilde
Sum

456

-14

-14

392

442

2008
Driftsstøtte
Bestillingsverk
Annet
Vikarstipend

Sum

406

Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger

(Alle tall i 1000)

Norsk kulturråd

Annen egenkapital

2 684
182
256
100
150
55
3 427

