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NRKs virksomhet
NRK har i 2003 styrket sin posisjon som 
landets ledende kringkastingsselskap 
med hovedansvar for å produsere og 
distribuere et radio- og fjernsynstilbud 
til hele befolkningen. NRK leverer også 
et omfattende tilbud på internett og 
tekst-TV. NRK produserer og distribuerer 
programmer fra 12 distriktskontorer i 
tillegg til hovedkontoret på Marienlyst 
i Oslo, NRK-senteret på Tyholt i 
Trondheim og Sámi Radio i Karasjok.
      NRKs oppdrag som allmennkring-
kaster er bl.a. konsekvent å fremme 
ytrings- og informasjonsfriheten, 
de demokratiske grunnverdiene, de 
grunnleggende menneskerettigheter 
og det enkelte menneskets frihet og 
verdighet.
     NRKs programvirksomhet skal 
være uavhengig av alle særinteresser, 
politiske så vel som økonomiske. NRK 
skal i allmennhetens tjeneste være 
en offentlig arena for samfunnsdialog 
og debatt, fri meningsutveksling, 
informasjonsformidling, skape og 
utvikle norsk kultur, opplysning og 
underholdning. NRKs programtilbud 
skal bidra til sosial samhørighet 
og integrering av enkeltindivider, 
grupper og samfunnslag, og speile det 
geografiske og kulturelle mangfoldet i 
nasjonen.
     Dette betyr at NRK skal ha et tilbud 
til alle målgrupper og være til stede på 
alle viktige medieplattformer. Det er 
bredden, helheten og kombinasjonen av 
kvalitetsinnhold og formidling som gjør 
NRK ledende i det norske mediemarked.

NRK skal skape verdier gjennom å 
informere, utvikle, utfordre og underholde 
Norge med mangfoldig, troverdig, viktig 
og nyskapende innhold formidlet gjennom 
tekst, lyd og bilde.
      Dette betyr at allmennkringkasting 
er NRKs virksomhetsidé og unike 
konkurransefortrinn. NRKs utfordring 
er å opprettholde sin sterke posisjon 
i en digital, kommersiell og interaktiv 
medievirkelighet og sikre kommunikasjon 
med brukerne gjennom både gamle og 
nye verdikjeder.
      

Utvikling i markedsandeler og 
programtilbud
2003 var et positivt år for NRK. Et tilbake-
blikk på året viser at NRK var markeds-
leder både i radio- og fjernsynsmarkedet, 
med økte markedsandeler for alle medier.
      Fjernsynskanalene NRK 1 og NRK 2 
sendte til sammen 11 431 timer fjernsyn 
i 2003 (7 916 timer i 2002). Økningen i 
antall sendetimer fjernsyn kan i hovedsak 
forklares ved flere interaktive sendinger 
på NRK 2 (iTV). I tillegg ble det sendt 829 
timer distriktsfjernsyn på NRK 1 (718 
timer i 2002). Distriktskontorene sendte 
nyheter i ni fjernsynsregioner. NRK 1 og 
NRK 2 hadde en samlet gjennomsnittlig 
markedsandel pr. døgn på 43,6 prosent 
i 2003, opp 1,4 prosent fra 2002. NRK 1 
kan tas inn i hele landet mens NRK 2 når 
84,4 prosent av befolkningen. 
      NRKs riksdekkende radiokanaler, de 
regionale sendingene samt nisjekanalene 
sendte til sammen 75 660 timer 
radio i 2003 (76 371 timer i 2002). 
NRKs radiokanaler hadde totalt en 
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markedsandel på 59 prosent i 2003, 
samme andel som i 2002.
      Daglig var 79 prosent av befolkningen 
(80 prosent i 2002) innom NRK i 2003. 
Dette tallet inkluderer alle som har benyttet 
seg av ett eller flere tilbud innenfor NRK 
radio, fjernsyn, internett eller tekst-TV.
      Antall brukere av NRKs nettsted, 
NRK.no, ligger på nivå med 2002. I årets 
siste kvartal var 355 000 internettbrukere 
ukentlig innom nettstedet. NRK ligger på 
en 9. plass på listen over de mest besøkte 
nettstedene i Norge både i 2002 og 2003. 
      I 2003 hadde 89 prosent av Norges 
befolkning tilgang til NRK1 Tekst-TV, 64 
prosent hadde tilgang til NRK2 Tekst-TV. 
63 prosent benyttet dette tilbudet ukentlig, 
mot 59 prosent i 2002.
      For øvrig viser styret til at det er 
utarbeidet et eget allmennkringkaster-
regnskap som redegjør nærmere for 
programvirksomheten i 2003.

Inntekts- og kostnadsutvikling
NRK AS (morselskapet) fikk et resultat 
i 2003 på 25,1 millioner kroner, og 
konsernet (inkludert NRK Aktivum og 50 
prosent eierandel i NTV AS) fikk et resultat 
på 27 millioner kroner.
      Fra 1. januar 2003 ble NRK tatt inn 
i merverdiavgiftssystemet. Dette innebar 
at NRK fikk fullt fradrag for inngående 
merverdiavgift på lik linje med andre 
virksomheter og at kringkastingsavgiften 
ble pålagt mva. Regnskapstall for 
2002 og 2003 er derfor ikke fullt ut 
sammenlignbare. Den økonomiske 
effekten av at NRK ble tatt inn i 
merverdiavgiftssystemet var tilnærmet 
nøytral. Omleggingen er imidlertid viktig 
for å likebehandle eksterne og interne 
tjenesteleverandører.
      Kringkastingsavgiften økte med 
75 kroner til 1 850 kroner (inkl. 12 
prosent mva) fra 2002 til 2003. Antall 

lisensbetalere viser en økning på 5 000 
fra desember 2002 til desember 2003, og 
antallet lisensbetalere var ved utgangen 
av 2003 ca 1.750.000. Samlet ble 
kringkastingsavgiften inkl. tilleggsavgifter 
og inkassogebyrer redusert med 111,9 
millioner kroner fra 2002 til 2003. 
Utestående krav på kringkastingsavgiften 
ved utgangen av 2003 beløper seg til vel 
400 millioner kroner, som er en økning på 
14 millioner kroner fra 2002.
      Øvrige driftsinntekter økte med 
137,6 millioner kroner fra 2002 til 2003. 
Økningen skyldes i hovedsak at NRK i 2003 
fikk et tilskudd fra Finansdepartementet på 
125 millioner kroner som kompensasjon 
for netto reduksjon av kringkastingsavgiften 
i forbindelse med nye merverdiavgiftsregler, 
samt en økning i royalty-inntekter på 
20 millioner kroner. 
      Personalrelaterte kostnader økte 
med 99,2 millioner kroner (5 prosent) fra 
2002 til 2003. Økningen er en følge av 
økt aktivitet og en økning av det generelle 
lønnsnivået.
      Sum øvrige driftskostnader ble redusert 
med 144,5 millioner kroner fra 2002 til 
2003. Den største kostnadsreduksjonen 
gjelder reduserte sendekostnader med 
111 millioner kroner.
      Sum netto finansposter viste for 2003 
et positivt resultat på 39,7 millioner kroner 
mot tilsvarende 88,7 millioner kroner i 
2002. Fallet i finansinntekter er et resultat 
av at det generelle rentenivået var lavere i 
2003 enn i 2002.
      Likviditetssituasjonen vurderes som 
tilfredsstillende. Likvide midler er redusert 
med 126,3 millioner kroner i forhold 
til utgangen av 2002. NRK har i 2003 
opprettet en trekkfasilitet som sikrer 
likviditeten ved behov.
      Når det gjelder finansiell risiko og 
risikostyring, har selskapet i 2003 plassert 
hovedtyngden av likviditetsreserven i 
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sertifikatmarkedet. All plassering har vært 
innenfor en løpetid på ett år; i samsvar 
med styregodkjente investeringsrammer 
og i henhold til faktisk likviditetsstrøm. 
Finansplasseringene har hatt en 
gjennomsnittlig avkastning i løpet av 
året på 4,4 prosent hvis vi ikke tar med 
avkastningen på aksjene NRK har hatt i 
Gjensidige NOR. Medregnet avkastningen 
på aksjene i Gjensidige NOR har NRK 
hatt en gjennomsnittlig avkastning på 
finansplasseringene på 5 prosent.

Kommersielle rammebetingelser, 
reklame og sponsormidler
NRKs allmenne programtilbud skal være 
reklamefritt og finansieres gjennom 
kringkastingsavgiften som fastsettes hvert 
år av Stortinget. 
      NRK kan ha sponsorinntekter i 
tilknytning til programmene. NRK følger 
de retningslinjene for sponsorfinansiering 
og visning av sponsorplakater som er 
trukket opp i Kringkastingsloven, forskrifter 
og NRKs interne regler. Sponsing ble i 
2003 knyttet til større arrangementer av 
idrettslig og kulturell betydning.
      Kringkastingsloven tillater reklame 
i NRKs Tekst-TV i NRK1 og NRK2 og på 
internett.
      NRK kan delta i eller etablere 
reklamefinansierte kanaler i utlandet, 
men ikke i Norge. I 2003 hadde NRK 
eierinteresser i TV-kanalene Eurosport 
gjennom EBU-konsortiet og i Scandinavian 
Channel rettet mot den skandinaviske 
befolkningen i USA.
      NRKs forretningsvirksomhet drives 
gjennom det heleide datterselskapet 
NRK Aktivum AS. NRK Aktivum hadde 
en omsetning i 2003 på 107,1 millioner 
kroner. Dette er en økning fra året før på 
55 prosent og skyldes dels at ansvaret 
for sponsing på fjernsyn ble overført til 
selskapet og at virksomheten for øvrig 

viste god vekst og inntjening. NRKs 
vederlag fra Aktivum var i 2003 66,8 
millioner kroner.

Personalet
Ved utgangen av året ble antall årsverk 
ansatte og oppdragstakere til sammen økt 
med nærmere 106 i forhold til utgangen 
av 2002. Økningen skyldes blant annet 
høy produksjonsaktivitet mot slutten av 
2003. 
      Ved utgangen av 2003 hadde NRK 
3 493 ansatte, omregnet i hele årsverk. 
Det var 1 519 årsverk kvinner og 1 974 
årsverk menn. 

Likestilling
Kjønnsfordelingen blant ansatte i NRK 
har vært relativt stabil over lengre tid. De 
siste tre år har kvinneandelen vært svakt 
stigende, og er nå på 43,5 prosent. 
      Andelen kvinnelige ledere har økt 
de senere år og er nå på 44 prosent, 
altså omtrent som alle ansatte sett 
under ett. Blant redaksjonelle ledere er 
kvinneandelen 45 prosent, også det en 
økning fra året før. Ved utgangen av 2003 
var det i NRKs hovedledelse 4 kvinner og 
6 menn.
      NRKs styre består av 9 medlemmer 
hvorav 4 kvinner (inklusive styreleder).
      NRK rekrutterte 57 nye fast ansatte 
medarbeidere i 2003, hvorav 29 kvinner 
og 28 menn. Av 300 medarbeidere som 
ble rekruttert til nytt arbeid internt, var det 
41 prosent kvinner.
      NRK driver en betydelig intern 
opplæringsvirksomhet, og det var dette 
året relativt sett flere kvinner enn menn 
som deltok i opplæringstilbudene. Av til 
sammen 6 444 kursdagsverk i regi av 
Kompetanseavdelingen, ble 51 prosent 
gjennomført av kvinnelige kursdeltakere.
      Arbeidstiden for NRKs ansatte 
reflekterer at produksjon og avvikling av 
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programmer skjer til ulike tidspunkter 
på døgnet. Rammevilkår for arbeidstid 
og kompensasjon er regulert i en felles 
tariffavtale, og er således lik for begge 
kjønn. Flere kvinner enn menn jobber 
deltid i NRK. 19 prosent av våre kvinnelige 
ansatte jobber ikke full stilling. Blant de 
mannlige ansatte er tilsvarende 7 prosent. 
Omfanget av overtid er også noe høyere 
blant menn enn blant kvinner.
      Det er inngått særavtale om likestilling 
mellom NRK og selskapets fagforeninger. 
NRKs administrasjon utarbeider årlig en 
likestillingsstatistikk.

Arbeidsmiljøet
Som en konsekvens av NRKs arbeids-
miljøundersøkelse og den usikkerheten 
som de ansatte uttrykte i denne, var 
hovedmålet for 2003 på HMS-området 
å få en sterkere ansattedeltakelse i mål- 
og strategiprosessen i NRK, samt en 
fortsettelse av brannforebyggingstiltak, 
denne gangen fokusert på rømningsveiene. 
      HMS-avdelingen har revidert HMS-
systemet først og fremst som et ledd 
i målet om forenkling. Avdelingen 
har i den forbindelse besøkt de fleste 
verneområdene i bedriften for å hjelpe 
til med å implementere dette systemet, 
følge opp NRKs hovedmål og bistå med 
rådgivning i det enkelte verneområdet ut 
fra selvvalgte temaer fra avdelingene. (Før 
påske 2004 vil alle verneområdene ha hatt 
besøk). 
      Vi har fortsatt å holde fokus på 
sikkerheten i opptakssituasjoner, der 
Ressursdivisjonen og Program Oslo nå 
har fått integrerte planer og prosedyrer 
som er godt gjennomarbeidet og satt inn i 
divisjonenes målplaner.
      Den tidligere arbeidsmiljøunder-
søkelsen ble i 2003 omarbeidet til en 
medarbeiderundersøkelse som nå skal 
gjennomføres årlig som et ledd i NRKs 

HMS-kontroll. Medarbeiderundersøkelsen 
har beholdt spørsmål fra arbeidsmiljø-
undersøkelsen som berører § 12 i 
Arbeidsmiljøloven, men den er ellers 
forenklet og har med en del spørsmål som 
er relatert direkte til målene i NRKs mål- 
og strategiplan.
      På slutten av året ble det nedsatt en 
prosjektgruppe med tanke på at NRK skal 
slutte seg til Avtalen om et inkluderende 
arbeidsliv i løpet av 2004.
      I 2003 var det 57 400 fraværsdager 
i NRK. Vi hadde en sykefraværsprosent 
på 6,5 som er omtrent som for 2002 
(6,4 prosent). Det gjøres en rekke tiltak 
for å redusere sykefraværet, bl.a. ved 
at sykefraværsutviklingen drøftes i 
divisjonenes ledelsesfora i samarbeid med 
HMS-avdelingen med særlig vekt på det 
arbeidsrelaterte sykefraværet. Som en 
kvalitetssikring av arbeidet blir alle ansatte 
med sykefravær > 8 uker på Marienlyst 
innkalt til bedriftslege. 
      I 2003 rettet bedriften et styrket 
fokus på skader og ulykker. Totalt ble 
det registrert 49 skader/ulykker. Dette 
er en nedgang på 6 skader i forhold til 
2002. Det har også vært en økt bevissthet 
omkring registrering av yrkesskader og 
økt fokus på gjeldende rutiner for skader/
ulykker. Bortsett fra en alvorlig ulykke som 
er fulgt nøye opp, har de fleste skader/
ulykker vært små.
      For en fyldigere gjennomgang hen-
vises det til den årlige revisjonsrapporten 
for HMS i NRK. 

Det ytre miljøet
NRK slipper ikke ut annen forurensning 
enn den som er fra fyringsolje, samt det 
som normalt kommer fra ventilasjon. 
Spesialavfall oppbevares i forskriftsmessige 
containere. Brukere av spesialavfall har 
egne rutiner for dette.
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Fremtidig utvikling
I den digitale medieverdenen vil allmenn-
kringkasting bli viktigere enn noen gang 
i et stadig mer kommersielt marked. 
Oppgaven for NRK blir fortsatt å gi et 
bredt kvalitetstilbud til alle, til en rimelig 
pris og på en enkel måte. NRK må være 
konkurransedyktig med en kombinasjon 
av godt redigerte kanaler og tilbud til 
smale grupper. Nye medier utfyller og 
bygger opp under kjernetilbudet. NRK 
tar sikte på å forsvare sin sterke stilling 
som kringkaster med en kombinasjon 
av basiskanaler, tematiske kanaler og 
interaktive tjenester. 
      For radioen er målet å opprettholde 
lyttingen til en solid allmennradio i tre 
kanaler, i tillegg til et mindre antall nisje-
kanaler (for eksempel NRK Alltid Nyheter, 
NRK Alltid Klassisk og NRK mPetre), på et 
høyt kvalitetsnivå. 
      For fjernsynet er utfordringen å opp-
rettholde og ivareta seernes oppslutning 
om NRK som landets viktigste kringkaster.
      Konkurransen om oppmerksomheten 
på internett er hard. NRK har en unik 
bredde og dybde i sitt innhold på internett. 
Videreutvikling av tilgjengeligheten til 
alt stoffet, tydelig profilering og sterkere 
markedsføring er viktige elementer i å 
fortsette arbeidet for å bli ett av Norges 
mest besøkte nettsteder.
      Skal NRK beholde en ledende 
posisjon i det norske mediemarkedet 
og videreføre kringkasterrollen med 
et innholdstilbud med klar allmenn-
kringkasterprofil og høy markedsandel, 
vil bedriften i årene fremover ha 
behov for at inntektene øker utover 
prisstigningen. NRK vil ha behov for 
rammebetingelser som omfatter et sett 
av virkemidler og ulike typer ressurser 
som kan sikre NRKs økonomi. 
      NRK fortsatte i 2003 en strategi-
gjennomgang med sikte på å definere 

målsettinger gjennom en bred deltagelse i 
hele NRKs organisasjon. 
      NRK har sammen med TV 2 opprettet 
et selskap, Norges Televisjon AS, som har 
søkt om konsesjon for å drive et digitalt 
bakkenett i Norge. For NRK er etablering 
av et digitalt bakkenett avgjørende for å 
sikre NRKs posisjon som allmennkring-
kaster. Videre vil dette styrke NRKs dis-
triktsdekning og bedre dekningen av 
NRK2. Av økonomiske hensyn er det viktig 
for selskapene at det analoge bakkenettet 
slås av så raskt som mulig slik at peri-
oden med parallelldistribusjon blir så kort 
som mulig. Regjeringen fremmet overfor 
Stortinget høsten 2003 et forslag om å 
tildele NTV konsesjon til drift av et digitalt 
bakkenett. Stortinget besluttet i februar 
2004 at NTV kan gis konsesjon til drift av 
et digitalt bakkenett. NTV vil når konsesjon 
er tildelt, endelig ta stilling til hvorvidt det 
er grunnlag for å starte utbyggingen av et 
digitalt bakkenett.

Kringkastingsavgiften 2004
Stortinget har vedtatt at kringkastings-
avgiften for 2004 skal være 1 910 
kroner (inkl. 6 prosent mva). Dette er 
en økning på 60 kroner fra 2003 da 
kringkastingsavgiften var på 1 850 kroner 
(inkl. 12 prosent mva).
 

Tillitsvalgte og ledende ansatte
Det var ingen endringer i styret i 2003. 
      I 2003 ble Kari Werner Øfsti 
konstituert direktør for NRK Kringkaster, 
og fast tilsatt i februar 2004. 
Knut-Andreas Kran ble i 2003 tilsatt 
som direktør for NRK Ressurser. 
Tormod Kjensjord ble i 2004 direktør 
for Program Riks. Arild Hellgren tiltrådte 
som teknologidirektør.
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Resultatdisponering 
Det fremlagte årsresultatet gir etter 
styrets mening en riktig fremstilling av 
virksomheten i 2003. Styret foreslår at 
overskuddet på 25,1 millioner kroner i 
NRK disponeres til opptjent egenkapital. 
NRKs bokførte egenkapital blir etter dette 

1 458 millioner kroner. For konsernet viser 
årsresultatet et overskudd på 27 millioner 
kroner.

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

Anne Carine Tanum                                   Kåre Rommetveit Else Bugge Fougner
Styreleder                                                  Nestleder

Stig Magnus Herbern                                  Hilde Elisabeth Sjurelv Thor Bjarne Bore 

Else Barratt-Due                                         Geir Helljesen Per Asbjørn Ravnaas

John G. Bernander
Kringkastingssjef

Oslo, den 29. mars 2004
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Resultatregnskap 
(beløp i hele 1 000) 

 

 Konsern NRK AS 

 2003 2002  Note 2003 2002 

 3 091 650 3 203 516 Kringkastingsavgift  3 091 650 3 203 516 

 355 469 217 584 Annen driftsinntekt  317 645 180 030 

 3 447 119 3 421 100 Sum driftsinntekter  3 409 295 3 383 546 

       

   Beholdningsendring egenproduserte    

 -35 734 -26 048 programmer 2 -35 734 -26 048 

 1 666 082 1 562 842 Lønnskostnad 3 1 654 329 1 552 098 

 293 294 299 912 Honorarer og fremmedytelser  275 407 278 454 

 309 145 420 317 Sendertekniske kostnader  309 145 420 317 

 236 121 246 476 Avskrivning 5 235 758 246 113 

 984 134 999 300 Annen driftskostnad  984 621 997 587 

 3 453 041 3 502 799 Sum driftskostnader  3 423 525 3 468 521 

 -5 922 -81 699 Driftsresultat  -14 230 -84 976

 

 -4 721 -2 447 Resultat fra tilknyttet selskap 6   

 43 289 72 386 Renteinntekt  42 506 70 861 

 2 716 21 198 Annen finansinntekt  2 716 21 198 

 1 433 144 Rentekostnad  1 266 18 

 4 238 3 332 Annen finanskostnad  4 238 3 332 

 35 613 87 661 Sum finansposter  39 718 88 709 

 29 691 5 962 Resultat før skattekostnad  25 488 3 734

 

 2 687 1 545 Skattekostnad 13 397 203 

 27 004 4 417 Årsresultat  25 091 3 531 
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Balanse pr. 31.12.
(beløp i hele 1 000) 

 

 Konsern NRK AS 

 31.12.03 31.12.02  Note 31.12.03 31.12.02

   Eiendeler   
   Anleggsmidler   

   Immaterielle anleggsmidler   

 213 1 965 Utsatt skattefordel 13  

 

   Varige driftsmidler   

 799 338 770 222 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 5 799 338 770 222

 505 928 463 444 Driftsløsøre og transportmidler 5 505 125 462 350

 1 305 266 1 233 665 Sum varige driftsmidler  1 304 463 1 232 572

     

   Finansielle anleggsmidler   

 0 0 Investeringer i datterselskap 6 6 200 6 200

 2 582 802 Investeringer i tilknyttede selskaper 6 9 750 3 250

 6 250 6 469 Investeringer i aksjer og andeler 7 5 995 6 164

 107 250 93 237 Pensjonsmidler 4 105 346 91 911

 9 368 10 227 Langsiktige fordringer  9 083 10 112

 125 450 110 734 Sum finansielle anleggsmidler  136 374 117 636

 1 430 928 1 346 365 Sum anleggsmidler  1 440 837 1 350 208

      

   Omløpsmidler   

   Beholdninger   

 10 285 7 703 Teknisk utstyr og rekvisita  10 285 7 703

 296 913 266 962 Programmer  2 296 301 266 345

 307 198 274 665 Sum beholdninger  306 585 274 048

      

   Fordringer   

 354 190 337 422 Kundefordringer 10 330 779 322 980

 142 667 54 276 Andre fordringer  141 097 51 151

 496 856 391 698 Sum fordringer  471 876 374 131

      

   Investeringer   

 449 113 539 608 Plasseringer i obligasjoner og sertifikater 8 449 113 539 608

   Bankinnskudd/kontanter og lignende

 167 880 201 484 Bankinnskudd og kontanter  9,14 163 448 199 271

 1 421 046 1 407 455 Sum omløpsmidler  1 391 022 1 387 058

      

 2 851 974 2 753 820 Sum eiendeler  2 831 860 2 737 266
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Anne Carine Tanum                                   Kåre Rommetveit Else Bugge Fougner
Styreleder                                                  Nestleder

Stig Magnus Herbern                                  Hilde Elisabeth Sjurelv Thor Bjarne Bore 

Else Barratt-Due                                         Geir Helljesen Per Asbjørn Ravnaas

John G. Bernander
Kringkastingssjef

Oslo, den 29. mars 2004

Balanse pr. 31.12.
(beløp i hele 1 000) 

 

 Konsern NRK AS 

 31.12.03 31.12.02  Note 31.12.03 31.12.02

   Egenkapital og gjeld   
   Egenkapital    

   Innskutt egenkapital   

 1 000 000 1 000 000 Aksjekapital 11,12 1 000 000 1 000 000

   Opptjent egenkapital    

 464 517 437 513 Annen egenkapital 11 457 842 432 751

 1 464 517 1 437 513 Sum egenkapital  1 457 842 1 432 751

      

   Gjeld   

   Avsetning for forpliktelser   

 313 977 285 317 Pensjonsforpliktelser 4 312 966 284 460

      

   Kortsiktig gjeld   

 101 148 50 287 Leverandørgjeld  97 144 47 972

 136 070 161 874 Skyldige offentlige avgifter  134 707 160 860

 836 263 818 830 Annen kortsiktig gjeld 10 829 201 811 223

 1 073 481 1 030 990 Sum kortsiktig gjeld  1 061 052 1 020 055

 1 387 458 1 316 308 Sum gjeld  1 374 018 1 304 516

 2 851 974 2 753 820 Sum egenkapital og gjeld  2 831 860 2 737 266
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Kontantstrømsanalyse
(beløp i hele 1 000) 

 Konsern NRK AS 

 2003   2002   2003  2002

   Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter: 

 29 691  5 962  Resultat før skattekostnad  25 488  3 734

 0  0  Gevinst ved salg av anleggsmidler  0  0

 -3  0  Gevinst ved salg av aksjer  0  0

 4 721  2 447  Resultat fra tilknyttede selskap  0  0

 0  0  Nedskrivning aksjer/Anleggsmidler  0  0

 236 121  246 476  Ordinære avskrivninger  235 758  246 113

 -32 533  -9 082  Endringer i varelager  -32 538  -9 084

 -16 767   -105 940  Endringer i kundefordringer  -7 800  -97 945

 41 555  19 260  Endringer i kortsiktig gjeld  40 601  18 775

 14 646  -16 733  Endring netto pensjoner  15 070  -16 348

 -87 532  160 397  Endringer i andre fordringer  -88 917  158 881

 189 899  300 339  Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  187 663  304 126

 

    Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter: 

 2 087  0  Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler  2 035  0

 -309 808  -366 837  Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler  -309 684  -366 837

 53  0  Innbetalinger ved salg av aksjer  0  0

 -6 331  -3 034  Utbetalinger ved kjøp av aksjer  -6 331  -5 029

 -313 999  -367 424  Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter  -313 980   -371 866

 

 -124 100  -67 085  Netto endringer i kontanter og kontantekvivalenter  -126 318   -67 740

 741 092  808 177  Beholdninger av kontanter og kontantekvivalenter 1.1.  738 879  806 619

 616 993  741 092  Beholdninger av kontanter og kontantekvivalenter 31.12  612 561  738 879
 

   Tilleggsopplysninger 
    Kontanter og kontantekvivalenter består av kasse, bank og kortsiktige plasseringer. 
    Skattetrekkskonto utgjør 77 mill kroner i morselskap og 637 000 i datterselskap. 
    NRK har ingen kontantstrømmer knyttet til finansiering av egen virksomhet. 



11

Noter til regnskapet for 2003

Note 1 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god 
regnskapsskikk.

Utarbeidelse av konsernregnskap
Konsernregnskapet omfatter morselskapet NRK AS (NRK), datterselskapet 
NRK Aktivum AS og det tilknyttede selskapet Norges Televisjon AS. 
Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk 
enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom mor- og datterselskapet er 
eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at 
datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Det 
tilknyttede selskapet er konsolidert etter egenkapitalmetoden.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling 
innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til 
sendeflater. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.
      Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig 
verdi. Unntatt er egenproduserte programmer som balanseføres til 
tilvirkningskost; det vil si at både direkte og indirekte kostnader er henført 
til programproduksjonene. Beholdninger vurderes til laveste verdi av 
tilvirkningskost og virkelig verdi.
      Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet.
      Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige driftsmidler avskrives 
etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig 
verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. 

Datterselskap/tilknyttede selskap
Datterselskapet vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. 
Investeringene er vurdert til anskaffelseskost. Det er foretatt nedskrivning 
til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være 
forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. 
      Det tilknyttede selskapet vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen 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.
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Valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen på 
balansetidspunktet såfremt de ikke inngår i sikringsposisjon. Fremtidige 
betalingsforpliktelser i utenlandsk valuta sikres ved kjøp av valuta på termin i 
tillegg til beholdning i utenlandsk valuta som er ført til sikringskurs.
 
Kortsiktige plasseringer 
Kortsiktige plasseringer i sertifikater vurderes til laveste av gjennomsnittlig 
anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen.

Beholdninger
Ved innkjøp av programmer er hovedregelen at disse balanseføres ved kjøp 
og kostnadsføres når de vises. Kontrakter på programmer som er vist, men 
ikke betalt, er ført som kortsiktig gjeld.
      Beholdningen av egenproduserte programmer er bokført til 
fullkost; det vil si at både direkte og indirekte kostnader er henført til 
programproduksjonene.

Periodisering av inntekter/Kringkastingsavgift
Stortinget fastsetter kringkastingsavgiften for ett år av gangen i forbindelse 
med behandling av statsbudsjettet i Stortingets høsttermin. Kringkasting-
savgiften faktureres forskuddsvis og periodiseres over perioden 1.3. til 28.2. 
påfølgende år. Frem til 1998 var dagens forfallsdatoer samt at kringkast-
ingsavgiften skulle betales forskuddsvis fastsatt i Forskrift om fjernsynsmot-
takere.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom 
de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 200.000. Direkte 
vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens 
påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i 
takt med driftsmidlet.

Pensjoner
Regnskapsføringen av pensjonskostnader skjer i samsvar med norsk 
regnskapsstandard for pensjonskostnader.
      Selskapet har kollektiv (sikret) pensjonsforsikring for sine ansatte. 
Ordningen er en ytelsesplan, som betyr at selskapet har det økonomiske 
ansvaret for pensjonsytelsen. Lineær opptjening og forventet sluttlønn er 
lagt til grunn som opptjeningsgrunnlag. Planendringer amortiseres over 
forventet gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den 
grad de overstiger 10 prosent av den største av pensjonsforpliktelsene og 
pensjonsmidlene.
      Selskapet har også usikrede pensjonsordninger. Dette omfatter tariffestet 
avtalefestet førtidspensjonsordning (AFP).
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Ved verdsettelsen av pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er det benyttet 
estimert verdi ved regnskapsavslutningen. De estimerte verdiene korrigeres 
hvert år i samsvar med beregning foretatt av aktuar. Arbeidsgiveravgiften 
er periodisert for usikrede pensjoner. For sikrede pensjoner kostnadsføres 
arbeidsgiveravgiften basert på innbetalt pensjonspremie.
      De økonomiske forutsetningene som ligger til grunn for aktuar-
beregningene er endret fra regnskapsåret 2002 til regnskapsåret 2003.

Sammenlignbare tall
I 2003 ble NRK tatt inn i merverdiavgiftssystemet, hvilket innebærer at 
det er beregnet merverdiavgift på kringkastingsavgiften og at NRK får 
fradrag for inngående merverdiavgift på lik linje med andre virksomheter. 
Regnskapstallene for 2003 og 2002 er som en konsekvens av dette forholdet 
ikke fullt ut sammenlignbare.

Note 2 Beholdning av innkjøpte og egenproduserte programmer
(beløp i hele 1 000)

   2003  2002

Innkjøpte filmer og serier 60 507 76 285

Egne produksjoner under arbeid  200 780 168 672

Ferdige egne produksjoner 35 014 31 389

Sum 296 301 266 345

Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser 
(beløp i hele 1 000)

 2003 2002

Lønninger 1 342 282 1 278 152

Arbeidsgiveravgift 198 293 192 257

Pensjonskostnader 88 403 64 336

Andre ytelser 25 351 17 353

Sum 1 654 329 1 552 098

Samlede lån til ansatte 9 298 10 353

Gjennomsnittlig antall årsverk 3 446 3 404

Lønnskostnad i datterselskap 11 754 10 744

Gjennomsnittlig antall årsverk i datterselskap 23 20

Samlet godtgjørelse til kringkastingssjef (administrerende direktør) utgjorde 
i 2003 kr 2.204.606. Kringkastingssjefens lønn er fastsatt til kr 2.057.000 pr. 
år. Avtalt pensjonsalder er 60 år med alderspensjon tilsvarende 70 prosent 
av pensjonsgrunnlaget. Det er ordinær opptjeningstid for pensjonsordningen 
til kringkastingssjefen. Det er innbetalt kr 35.240 i pensjonspremie til 
selskapets kollektive pensjonsordning. Kringkastingssjefen har en avtale 
om ett års lønn som sluttvederlag ved fratredelse etter minimum tre års 
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ansettelse. Kringkastingssjefen disponerer firmabil og oppebærer rett til 
pendlergodtgjørelse etter statens satser.
      Samlet godtgjørelse til styret er kostnadsført med kr 830.000.
      Det er kostnadsført følgende honorar til revisor:

(beløp i hele 1 000)

 NRK AS Konsern

Revisjon 638 703

Andre tjenester 651  710

Sum 1 289 1 413

Note 4 Pensjonsforpliktelser 
Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 3.667 yrkesaktive 
og 324 pensjonister. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. 
Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår og lønnsnivå ved 
oppnådd pensjonsalder. Den kollektive pensjonsavtalen er finansiert 
ved fondsoppbygging i forsikringsselskapet Gjensidige Nor. Den sikrede 
ordningen er overfinansiert med 105,3 millioner kroner.
      I tillegg til den sikrede ordningen er NRK AS selv ansvarlig for forpliktelser 
knyttet til førtidspensjonering/AFP for ansatte i aldersområdet 62 til 67 år. Pr. 
31.12.03 har NRK 151 førtidspensjonister som omfattes av denne ordningen. 
      Det er avsatt midler til oppbygging av tilleggspensjon for 1 leder i tillegg 
til administrerende direktør.
      I datterselskapet omfattes 21 personer av både den sikrede og den 
usikrede ordningen.

(Alle beløp i hele 1 000)

Årets pensjonskostnad knyttet til den sikrede ordningen

 NRK Konsern

 2003 2002 2003 2002

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 63 455 54 301 63 907 54 802

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 41 790 39 620 42 013 39 836

Avkastning på pensjonsmidler -49 121 -43 675 -49 383 -43 900 

Amortisering av planendring/estimeringstap 2 676 272 2 741 332

Arbeidsgiveravgift 9 701 7 686 9 749 7 783

Medlemsinnskudd -19 164 -18 717 -19 295 -18 857

Netto pensjonskostnad 49 337 39 488 49 732 39 997
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Årets pensjonskostnad knyttet til den usikrede ordningen

 NRK Konsern

  2003  2002  2003 2002

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 35 948 26 886 36 035 26 984

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 15 332 16 227  15 379 16 266

Amortisering av planendring -254 -254 -254  -254

Arbeidsgiveravgift 3 206  1 434  3 225  1 453

Netto pensjonskostnad 54 232 44 293 54 386 44 448

Pensjonsmidler knyttet til den sikrede ordningen

 NRK Konsern

  2003 2002   2003 2002

Estimert verdi av pensjonsforpliktelse -796 510 -654 960 -800 895 -658 765

Estimert verdi av pensjonsmidler 781 841 699 661 786 325 703 214

Effekt av arbeidsgiveravgift 9 490 9 701 9 725 9 849

Utsatt forpliktelse 110 525 37 508 112 094 38 939

Sum netto fordring/-forpliktelse  105 346 91 911 107 250 93 237

Pensjonsmidler knyttet til den usikrede ordningen

 NRK Konsern

 2003 2002 2003 2002

Estimert verdi av pensjonsforpliktelse -258 734 -240 167 -259 656 -240 855

Effekt av arbeidsgiveravgift -54 232 -44 293 -54 357 -44 399

Utsatt forpliktelse   36 -63

Sum netto fordring/-forpliktelse  -312 966 -284 460 -313 977 -285 317

I 2003 ble de økonomiske forutsetningene endret i forhold til regnskapsåret 2002.
  

 2003 2002

Diskonteringsrente:  6,0% 7,0%

Forventet avkastning på fondsmidler: 7,0%  7,0%

Forventet lønnsøkning/pensjonsøkning/G-regulering: 2,5% 3,3%

Arbeidsgiveravgift:  13,1%  13,1%

Som aktuarmessige forutsetninger for demokratiske faktorer og avgang er det lagt til grunn 

vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring.
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Note 5. Varige driftsmidler 
(beløp i hele 1 000) 

 Morselskap Dattersel. Konsern 

  Tomter  Bygninger  Driftsløsøre  Inventar  Sum
   og transp.m. 

Anskaffelseskost 1.1 75 797 1 370 708 2 703 032 2 226 4 151 763

Tilgang 2003 108  81 029 228 547   124  309 808

Avgang 2003  0 1 830 205 52   2 087

Akkumulerte av-/nedskrivninger 1.1  697 680 2 219 285 1 133 2 918 098

Årets ord. avskrivninger   28 794 206 964  363 236 121

Bokført verdi 31.12 75 905 723 433 505 125  802 1 305 265

 

Økonomisk levetid 5 - 40 år 4 – 10 år 5 år

Avskrivningsplan   Lineær  Lineær  Lineær 

Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler 

(beløp i hele 1 000):

 Avtaleperiode Årlig leie Gjenstående
   leieperiode

Transportmidler  1 – 5 år  9 679  1 – 3 år 

Inventar og programteknisk utstyr  1 – 7 år  1 075  1 – 5 år 

Bygninger  25 år  1 911  20 år 

Sum   12 665

 

Note 6. Datterselskap og tilknyttede selskaper 
(beløp i hele 1 000)

         Balanseverdi
Firma  Forretningskontor  Eierandel  NRK  Konsern

Datterselskap 

NRK Aktivum AS Oslo 100% 6 200   

Tilknyttet selskap 

Norges Televisjon AS Oslo  50% 9 750  2 582

Resultat fra tilknyttet selskap     -4 721
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Note 7. Aksjer og andeler 
(beløp i hele 1 000)

Firma  Forretningskontor  Eierandel  Balanseverdi 

Nordmagi AS Oslo 33,33%  75 

NTB AS Oslo 11%  3 357  

Andre  >10%  2 563 

Sum     5 995

Aksjer som eies av datterselskap:

NRK Lydbokforlaget AS Melhus 50% 250

ME-RK AS Oslo 50%  5  

Sum    255

Note 8. Plasseringer i sertifikater
(beløp i hele 1 000)

Selskap  Valuta  Verdi i  Markedsverdi
          balansen 

Sertifikater  NOK  449 113  449 113 

        

Note 9. Bankinnskudd 
Av den likvide beholdning på kr 163,4 mill, er kr 77 mill skattetrekksmidler 
fra de ansatte, plassert på egen konto. Av konsernets likvide beholdning på kr 
167,9 mill, er kr 77,6 mill sperret på konto for skattetrekk.

Note 10. Mellomværende med selskap i samme konsern 
(beløp i hele 1 000)

 Kundefordringer 
 2003  2002

NRK / Aktivum 12 811 4 487 
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Note 11. Egenkapital
(beløp i hele 1 000)

  Annen  Sum 
 Aksjekapital egenkapital egenkapital

Egenkapital 1.1  1 000 000 432 751 1 432 751

Årsresultat  25 091 25 091

Egenkapital 31.12 NRK AS 1 000 000 457 842 1 457 842

Konsernets egenkapital :

Egenkapital 1.1  1 000 000 437 513  1 437 513

Årsresultat  27 004 27 004

Egenkapital 31.12  1 000 000 464 517 1 464 517

Note 12. Antall aksjer, aksjeeiere
Alle aksjene i NRK eies av Staten. Generalforsamlingen er Kulturdeparte-
mentet ved Kulturministeren. Aksjekapitalen består av 1 mill aksjer med 
samlet pålydende 1 mrd. 

Note 13. Skatt 
NRK er ikke skattepliktig for sin ordinære virksomhet. Skattekostnad i 
konsernregnskapet er knyttet til endring i balanseført utsatt skattefordel i 
datterselskapet.

Note 14. Valutaterminkontrakter
Valutaterminkontrakter er inngått for å begrense valutarisiko ved fremtidige 
betalingsforpliktelser i utenlandsk valuta. Pr. 31.12. er det inngått avtaler i 
følgende valutaer med angitt beløp:

 2003 2002

USD 411 503 1 926 180

GBP 213 433  192 355

CHF 71 320 29 810

EUR 233 370 436 028

DKK  511 568  0

SEK  827 315 0



Note 15. Betingede utfall 
Harilaklinikken ble ved dom i Oslo byrett i 2002 tilkjent kr 90 000 i oppreisning. 
Både Harilaklinikken og NRK påanket dommen, og NRK ble i 2003 frikjent på 
alle punkter i lagmannsretten. Harilaklinikken har signalisert at den vil anke 
saken videre til Høyesterett. Opprinnelig krav var på 5-7 millioner kroner.

Note 16. Pant og garantier
(beløp i hele 1 000)

Garantiansvar  2003 2002

Andre garantistillelser 80 000  80 000

Sum garantiansvar 80 000 80 000

NRK AS har kausjonert for Gydas vei D/A i forbindelse med finansiering av 
byggeprosjektet Marienlyst Park. 

Styret og ledelse pr. mars 2004

NRKs styre  NRKs ledelse

Anne Carine Tanum, styreleder John G. Bernander, kringkastingssjef 

Kåre Rommetveit, nestleder Kari Werner Øfsti, direktør NRK Kringkaster

Thor Bjarne Bore Tormod Kjensjord, direktør NRK Program riks

Else Bugge Fougner Mari Velsand, direktør NRK Program Oslo

Else Barratt-Due Anne Aasheim, direktør NRK distrikts- og nyhetsdivisjon

Geir Helljesen Nils Johan J. Heatta, direktør NRK Sámi Radio

Stig Herbern Arild Hellgren, teknologidirektør

Per Ravnaas Knut-Andreas Kran, direktør NRK Ressurser

Hilde Sjurelv Tore Olaf Rimmereid, administrasjons- og finansdirektør

 Olav A. Nyhus, juridisk direktør
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