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Den uafhængige revisors påtegning 

Til ejerne af Kalaallit Nunaata Radioa 
Vi har revideret årsregnskabet for Kalaallit Nunaata Radioa for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2007 
omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, penge-
strømsopgørelse og noter. 
 

Ledelsens ansvar for årsrapporten 
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Dette ansvar 
omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde 
og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinfor-
mationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og ud-
øvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. 
 

Revisors ansvar og den udførte revision 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores 
revision i overensstemmelse med gældende revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til eti-
ske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregn-
skabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.  
 
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregn-
skabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig 
fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderin-
gen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for institutionens udarbejdelse og aflæggelse af et års-
regnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter 
omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af institutionens in-
terne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er 
passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede 
præsentation af årsregnskabet. 
 
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklu-
sion. 
 
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 
 

Konklusion 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finan-
sielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 
31. december 2007. 
 

Supplerende oplysning 

Revisionen har ikke omfattet budgettallene for 2007 og de oplyste sendetider i beretningen. 
 
Nuuk, den 14. marts 2008 
 

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 
 
 
Peter A. Wistoft 
statsautoriseret revisor 
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Anvendt regnskabspraksis 

Generelt 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med de for Grønlands Hjemmestyre gældende regler. 

 

Indtægter og udgifter medtages i det regnskabsår, som de vedrører, uanset betalingstidspunktet. 

 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 

 

Materielle anlægsaktiver 

Der er ikke medtaget værdi af virksomhedens faste anlæg (bygninger mv.), da disse finansieres og udgiftsføres 

i Landskassens regnskab. 

 

Driftsmateriel udgiftsføres i anskaffelsesåret. 

 

Feriepengeforpligtelse og andre forpligtelser overfor funktionærer og tjenestemænd 

Der er i overensstemmelse med de for Grønlands Hjemmestyre almindeligt gældende regler ikke afsat ferie-

pengeforpligtelse til funktionærer. 
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Årsberetning 

Ledelsens beretning for 2007 

KNR kom ud af 2007 med et underskud på 10.8 mio. kr. Der var i 2007 budgetteret med et underskud på 10,7 

mio. kr., hvorfor der er en negativ budgetafvigelse på 110 t.kr. Den negative egenkapital er på 16,5 mio. kr. 

med udgangen af 2007, og er derfor steget fra 5,7  mio. kr. Den samlede gæld pr. 31. december udgjorde 21 

mio. kr. og værdien af aktiverne udgjorde 4,5  mio. kr.  

 

Bestyrelsen og ledelsen besluttede i 2006, at opstarte udskiftningen af KNRs gamle analoge udstyr til nyt digi-

talt udstyr. KNR indgik en kontrakt med AVIT, der skulle stå for levering og installation af det digitale udstyr. 

Det var bestyrelsens og direktionens vurdering, at det var uforsvarligt, at fortsætte med det ældre analoge tv-

udstyr, der var meget nedslidt og ustabilt. Installationen af det nye digitale udstyr blev afsluttet maj 2007. De 

samlede omkostninger for gennemførelse af digitaliseringsprocessen bliver ca. 18 mio. kr. Overskridelsen på 1 

mio. kr. skyldes, at KNR’s regioner i Qaqortoq og Ilulissat ikke indgik i aftalen, men efterfølgende er blevet 

digitaliseret, samt at KNR har valgt at købe yderligere lagerplads til en midlertidig arkivering af tv-udsendelser 

sendt på KNR. Den samlede løsning for digitalisering af KNR er opdelt i tre projekter, som er digitalisering af 

radio, og digitalisering af tv, samt en digital arkivløsning til  KNR’s efterhånden store kulturskat af radio og tv-

udsendelser. Digitaliseringen af KNR’s arkiv indgik ikke i projektet, og blev af Grønlands Hjemmestyre be-

tragtet som et selvstændigt projekt, der ikke er besluttet iværksat endnu. KNR har derfor valgt, at investere 450 

t.kr. i yderligere lagerplads som midlertidig løsning indtil arkivløsningen er effektueret.   

 

Årsagen til underskuddet på 10,8 mio. kr. er gennemførelsen af digitalisering af KNR’s tekniske udstyr, som er 

finansieret via trækningsretten (en kassekredit)  hos Grønlands Hjemmestyre. Samlet har KNR lånt kr. 17 mio., 

som fordeler sig med 4 mio. kr. i 2006 og 13 mio. kr. i 2007. Den sidste betaling på KNR’s nye udstyr forfal-

der til betaling april 2008, hvor udstyret skal endeligt godkendes. 

 

Når køb af udstyret påvirker årsresultatet så kraftigt, skyldes det regnskabsprincipperne, som KNR er under-

lagt. Princippet i KNRs regnskab er opbygget ved, at KNR normalt modtager et tilskud der modsvarer omkost-

ningerne ved givne anlægsinvesteringer. Finansieringen til køb af det nye udstyr afviger fra dette princip, idet 

Grønlands Hjemmestyre forhøjer trækningsretten. Da KNR ikke må have anlægsaktiver, er købet af udstyret 

fastholdt i resultatopgørelsen som en omkostning, mens lånet registreres i balancen. Investeringen i det nye ud-

styr påvirker derfor årsresultatet direkte. KNR’s underskud i 2006 og 2007 er derfor politisk og administrativt 

betinget.  

 

Såfremt KNR, i forbindelse med investeringen, havde mulighed for at have anlægsaktiver og afskrive det digi-

tale udstyr, som nettostyrede virksomheder, ville KNR i 2007 have haft et overskud på 1,7 mio. kr. Sammen-

holdt med at overskuddet i 2006 ville have været på 2,3 mio. kr., ville det have resulteret i at KNR’s egenkapi-

tal  i 2007 ville have været positiv.    

 

Det har været bestyrelsens og direktionens hensigt, at genoprette KNR økonomisk. Dette ville have været rea-

liseret i 2007, såfremt KNR ikke var underlagt de nuværende regnskabsprincipper.  
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Den ellers positive økonomiske udvikling i 2007 skyldes primært to forhold. Tilbageholdenhed i forbindelse 

med indførelse af det digitale udstyr og lavere personaleomkostninger. For at sikre en økonomisk forsvarlig 

gennemførelse af digitaliseringsprocessen har økonomistyringen det første halvår af 2007 været meget stram. 

Et projekt af den størrelse som udskiftning af nyt digitalt udstyr, kan være meget sårbart overfor budgetover-

skridelser. Bestyrelsen og ledelsen i KNR har derfor valgt en meget restriktiv økonomistyring ved implemente-

ringen af det nye udstyr. Det andet forhold er personaleomkostningerne, der var lavere end budgetteret, hvilket 

skyldes vakante stillinger.   

 

I 2007 var det gennemsnitlige antal medarbejdere i KNR 106 mod 115 i 2006. Lønudgiften i forhold til til-

skudsbevillingen fra Grønlands Hjemmestyre er faldet fra 71 % i 2006 til 68,2 % i 2007. Honorarer er faldet 

fra 5,6 % i 2006 til 5,2 % i 2007 i forhold til tilskudsbevillingen.  

 

KNR’s tv-udstyr blev digitaliseret maj 2007, hvorfor KNR har lagt mange kræfter i at implementere det nye 

digitale udstyr. Medarbejderne har i løbet af året gennemgået en lang række kurser og har gennemført prøvepe-

rioder, hvor de kunne afprøve og blive fortrolige med det nye udstyr. Gennemførelsen og installationen af det 

nye udstyr forløb helt efter tidsplanen, og KNR kunne sende med det nye udstyr den 18. maj som planlagt. En 

proces der ellers forløb tilfredsstillende, men som det kan forventes af et projekt i den størrelsesorden, som 

indførelse af nyt digitalisudstyr er, var der enkelte problemer efter udstyret var taget i brug. Det drejede sig om 

synkroniseringen mellem lyd og billede, billede- og lydudfald samt forbedring af tekstprogrammet. De to før-

ste problemer viste sig direkte på skærmen til gene for seerne, og blev endeligt løst i september.  

 

Ledelsen har i efteråret efter at det nye digitale udstyr har været i brug nogle måneder nedsat en gruppe – task-

force - hvis opgave er at følge op på de forskellige forhold som digitaliseringen har medført. Det drejer sig om 

arbejdsgange, procedurer og tekniske forhold der internt skal ændres, og som ledelsen skal have fokus på. Ar-

bejdsgruppen har fået udarbejdet en rapport, der jævnligt følges op med hensyn til status.      

 

Ledelsen i KNR har i gennem året arbejdet med ledelsesseminar, hvor der var fokus på coaching og grundlæg-

gende ledelse med to erhvervspsykologer. I 2007 udarbejdede ledelsen på foranledning af bestyrelsen en 

SWOT-analyse, hvor KNR’s forhold blev beskrevet og anvendt i det videre bestyrelsesarbejde, og i forbindel-

se med afholdelse af public service-seminaret. 

 

KNR’s bestyrelse holdte sit første bestyrelsesmøde udenfor Grønland, og mødet blev afholdt i København -  

bl.a. i Danmarks Radios mødelokaler. Bestyrelsen besluttede at afholde et seminar om public service. Begrun-

delsen for afholdelse af seminaret er, at medieforbruget, efter KNR’s 50 årige virke som Grønlands nationale 

og kulturelle samlingspunkt som radiostation, ændrer sig hurtigt og markant i disse år. KNR skal i fremtiden 

stadig være Grønlands nationale og kulturelle midtpunkt, hvorfor bestyrelsen fandt det vigtigt at få defineret, 

hvad den særlig grønlandske public service må og skal indeholde. Seminaret blev afholdt i november med del-

tagelse af forskellige interessenter til KNR fra politikere, specialister fra Danmark og Grønland, samarbejds-

partnere og ansatte på KNR. Seminaret udmøntede sig i en redegørelse som kan hentes på www.KNR.gl.     

 

Samarbejdet med lokal radio- og tv-foreningerne under STTK, har været positivt og KNR’s køb har været sti-

gende i løbet af de sidste par år. I forhold til vores køb i 2003 på godt 800 t.kr., købte vi i 2007 for godt 1,5 

mio. kr.  
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KNR har længe ønsket en mulighed for SMS service til både radio og tv-udsendelser. Tele Greenland A/S har 

orienteret KNR om, at muligheden vil være tilstede i løbet af 2008. Der er ønske om anvendelse af sms ifm. 

flere udsendelser på både radio og tv, hvor der kan nævnes nyhedsformidling og KNR Music Awards arran-

gement, hvor det er planen at lade lyttere og seere stemme via SMS-service i deres mobiltelefon. 

 

Digitalisering af KNR produktionsudstyr omfatter ikke KNR-arkivet, der indeholder historisk materiale i både 

lyd og billeder. De ældste materialer er mærket af tiden, og der er nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder med 

en kravspecifikation til digitalisering af arkivet, samt udarbejdelse af en arkivpolitik.  

 

TV 

 

KNR har ønsket at deltage i Nordvisionssamarbejdet, der er et samarbejde mellem de nordiske tv- og radio sta-

tioner, som er YLE fra Finland, SVT og UR fra Sverige, NRK fra Norge, DR fra Danmark, RUV fra Island og 

SVF fra Færøerne. I 2006 blev de første skridt til samarbejdet taget, og KNR blev i 2007 optaget som associe-

ret medlem gennem DR. Nordvision er et samarbejde med de nordiske TVstationer om udveksling af tv- og 

radioprogrammer. Aftalen indebærer, at KNR kan udveksle egenproducerede programmer med programmer 

fra andre nordiske tv- og radiostationer. Dette åbner muligheden for, at KNR kan vise udsendelser med stor re-

levans til grønlandske forhold, samt give KNR en god mulighed for at distribuere grønlandske tv-produktioner 

til andre lande.   

 

Udover de nordiske tv-stationer og KNR’s egenproduktioner har KNR et tæt og ganske udmærket samarbejde 

med lokale tv-stationer, så som Sisimiut TV, Akisuasoq TV og Sikorsuit TV, samt private produktionsselska-

ber som Inuk Media Kujataa. Af andre eksterne produktioner kan nævnes oplysningsrelaterede udsendelser, 

der finansieres af Grønlands Hjemmestyre og produceres af eksterne producenter i samarbejde med KNR. 

KNRs bidrag er oftest teknisk knowhow. 

 

På det kulturelle område kan nævnes vores samarbejde med NAPA. I 2007 sendte KNR teaterstykkerne ”Ra-

vens Call” og ”Polaroid”.   

 

TV produktion har igennem året produceret Avainnaaqqat/børneprogram, Sofa Aappallaartoq/Den røde Sofa, 

Kulturi, Suliffiga, Peqqinneq Ilaqutariissuserlu, Itisiliineq/Nyhedsmagasinet, Qeersaat og Oqallinneq.  

 

For første gang i KNRs historie sendte KNR selv fra VM i herrehåndbold fra Tyskland med egne kommentato-

rer både i Tyskland og fra et studie i Nuuk, hvor alle Grønlands 6 kampe blev sendt direkte fra Tyskland. KNR 

sendte endvidere for første gang en landskamp mellem Danmark og Grønland direkte fra Danmark, idet dame-

landsholdet i Volleyball spillede landskamp mod Danmark på Frederiksberg. Af andre sportsbegivenheder skal 

grønlandsmesterskaberne omkring påske herunder volleyball, og håndbold, samt GM i fodbold nævnes. KNR 

havde endvidere et reportagehold med til Arctic Winter Game i Alaska og Islands Game på Rhodos. 

 

Af andre reportagerejser var KNR i Qaanaaq, Alaska og Canada for produktion af en udsendelse om klimafor-

andringernes effekt på fangerkulturen. Programmet fulgte tre fangere fra hvert sit land, for at se deres levevis 

og de oplevelser de har med klimaændringer i deres hverdag.   
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En række udsendelser om minedrift i Grønland blev produceret om den nye guldmine i Nuuk, rubinforekom-

sten ved Qeqertarsuatsiaat og diamantefterforskning ved Kangerlussuaq.  Der blev produceret børne-tv fra Ilu-

lissat med bl.a. børneteater.  

 

KNR var endvidere i Maniitsoq i forbindelse med byens 225 års jubilæum som resulterede i to underhold-

ningsprogrammer.  

 

Af nye tiltag i 2007 blev der i foråret produceret ”Gymnasieforløb i Grønland” og i efteråret et sundhedspro-

gram ”Inuuneq Peqqissoq”. ”Gymnasieforløb i Grønland” er en række programmer rettet mod afgangselever 

fra folkeskolen og andre unge, som står overfor at skulle vælge uddannelse. Programmerne er en række under-

visningssituationer, der viser indholdet i de forskellige gymnasiale uddannelser. Der blev vist undervisning fra 

både det almene gymnasium, handelsskolen, og teknisk skole. Programmer blev kopieret til DVD og distribue-

ret til alle skole og læreranstalter i landet. Sundhedsprogrammet ”Inuuneq Peqqissoq” blev en udsendelsesræk-

ke på 4, hvor hvert program omhandlede en livsfase, og derfor indholdsmæssigt beskrev et livsforløb fra fød-

sel, barn, ung, voksen og gammel.  

 

Der blev udskrevet folketingsvalg i 2007, og der blev vist en række valgudsendelser fra de større byer og en 

større direkte udsendelse på selve valgaftenen. Julen var som altid en travl periode og der blev vist INUIT Ju-

lehilsen fra Vejle, Julekoncert fra Hans Egedes kirke, Sapaassuit Pingajuat, Meeqqat Juulliat/Børnenes jul, Ini 

Juullerpalaartoq/Julestue, KNRs nytårsshow Adios 2007 og Landsstyreformandens nytårstale.    

SENDETID - Grønlandske produktioner - uden genudsendelser 
          

TV          
          

Resultatkontrakt for året 2007 
 

Sendt pr. 31/12-2007 
 

Afvigelser 

iflg. Finansloven 07         

Genre Tekst Ant.Uds. Timer ialt  Ant.Uds. Timer ialt  Afv. Antal Afv. Timer 

Børn og unge i alt 88 36,3  51 24,1  -37 -12,2 

Kunst og kultur i alt 116 84,4  174 128,9  58 44,5 

Nyheder og aktualitet i alt 353 128,7  244 91,9  -109 -36,8 

Sundhed i alt 15 18,5  32 34,5  17 16,0 

Undervisning i alt 16 8,1       -16 -8,1 
          

  Total 588 276,0  501 279,4  -87 3,4 

Radio  

 
Radioproduktionens opgave har som tidligere år været at levere programmer til morgen- og eftermiddagsfladen 

som afvikles hver dag samt weekendudsendelser. Ugentligt har vi fire telefonprogrammer, hvor lytterne kan 
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ringe ind og være med til debat eller ønske musik, hvis det er Inuugujoq (de ringer vi spiller). Hver  uge 

produceres nye udsendelser, såsom Pulaarti (gæsten), Ippiarsuk (aktuelitetsprogram)  

underholdningsprogrammer, naturprogrammer m.v. 

Bemandingen på radio har været plaget af mange vakante stillinger, hvilket desværre har haft indflydelse på 

antallet af nye radioproduktioner i 2007. På tidspunkter har det ikke været muligt at bemande de direkte ud-

sendelser som: Tamassa kangujarlutit og Oqallinneq. Særligt fraværet af Oqallinneq er meget uheldigt, netop i 

denne periode, hvor der kommer til at ske mærkbare forandringer i samfundet såsom sammenlægningerne af 

kommunerne, selvstyredebat, planlægning af minedrift, m.m.  

 

Manglen af medarbejdere har også haft indflydelse på afviklingen af Inuugujoq og Aperiinnariarit, hvor der er 

sat ressourcer ind. For at opveje de manglende medarbejdere er der i større udstrækning købt udsendelser fra 

lokale radiostationer, ligesom der i større udstrækning er sendt udsendelser fra arkivet. 

 

KNR har i foråret 2007 også fået udarbejdet en musikstrategi, der i dag danner rammen og grundlaget for mu-

sikken, der anvendes i KNR programmer på radio og tv.  

 

 

SENDETID - Grønlandske produktioner - uden genudsendelser 
          

RADIO         
          

Resultatkontrakt for året 2007 
 

Sendt pr. 31/12-
2007  

Afvigelser 

iflg. Finansloven 07         

Genre Tekst Ant.Uds. Timer ialt  Ant.Uds. Timer ialt  
Afv. An-
tal 

Afv. Ti-
mer 

Børn og unge i alt 656 297,1  431 164,8  -225 -132,3 

Kunst og kultur i alt 4.264 1.993,1  3.298 1.443,9  -966 -549,1 

Nyheder og aktualitet i alt 3.634 826,8  4.042 915,0  408 88,2 

Sundhed i alt 38 20,3  14 7,0  -24 -13,3 

Undervisning i alt 35 17,7  8 8,0  -27 -9,7 
          

  Total 8.627 3.155,0  7.793 2.538,7  -834 -616,3 

 

 

 

 

KNR’s hjemmeside 

 

KNR’s hjemmeside KNR.gl har siden indførelse af hjemmesiden oplevet et stadig større besøgstal. 2007 er in-

gen undtagelse og siden er i dag en af Grønlands mest besøgte hjemmesider. Besøgstallet er fra 2006 til 2007 
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er steget med 30 %, og mængden af programmer, der hentes fra hjemmesiden, er steget med 364 % i 2007. 

KNR glæder sig over udviklingen, og tager det stigende besøgstal og downloadning af programmer som udtryk 

for, at KNR med hjemmesiden på tilfredsstillende vis dækker de nye tendenser i medieforbruget. En tendens, 

der viser et stadig større forbrug og supplerende dækning af medieforbrug til de etablerede media tv og radio 

via Internettet.  

 

 

Nyhedsafdelingen 

 

Nyhedsafdelingen var i den første del af 2007 præget af stor personaleomsætning. Som konsekvens af det 

brugte nyhedsafdelingen den sidste del af 2007 til at revurdere sin måde at uddelegere opgaverne på, samt må-

den at organisere og udføre disse. En af konsekvenserne er Mediekonvergens-processen, der er gået mere trægt 

end forventet. I august blev der afholdt konvergenskursus med to undervisere fra Center for Journalistisk Ef-

teruddannelse. Det betyder, at der igen er kommet liv i samarbejdsprojekter på tværs af redaktionerne. Der de-

les research, udvikles ideer og holdes fælles redaktionsmøder. Fælles temaarbejde er også blevet et fast ele-

ment i redaktionerne. 

 

Meningen med mediekonvergensen er først og fremmest at undgå spildte kræfter. Sammensmeltningen af re-

daktionerne, der producerer nyheder til tv og radio, vil afstedkomme større åbenhed og samarbejde i redaktio-

nerne, som igen vil betyde flere og mere underbyggede historier. Dette vil igen betyde flere vinkler på samme 

historier, flere kræfter til research, idéudvikling og flere selvvalgte historier. 

 

Nyhedsafdelingen gennemførte i 2007 en række reportagerejser, blandt andet til en række forskellige fårehol-

dersteder og fangerdistrikter. 

 

Af samarbejdspartnere leverer lokale tv-stationer indlæg til Qanorooq. 2007 blev året hvor KNR i større ud-

strækning blev mere involveret i urfolksnetværket. I mange år har det været et stort ønske at udbygge samar-

bejdet med tv stationer i andre arktiske egne og lande. Baggrunden er, at der de seneste år har eksisteret et 

uformelt samarbejde mellem KNR, NRK, Sàmi radio, APTN i Canada og Maori Television i New Zealand. 

Det er meningen, at der skal udveksles tv-nyheder med relevans for alle i netværket. Det kunne være om emner 

som rettigheder til land, om kultur, om selvmordsstatistikker, om klimaændringer, om sprog og så videre. Net-

værket har ikke altid fungeret, som det burde, og er derfor kun blevet dyrket i mindre omfang. I 2007 ville alle 

stationer opprioritere samarbejdet, men desværre kører projektet ikke helt efter planen, hvilket hovedsagligt 

skyldes manglende ressourcer hos de involverede tv- og radio stationer. Alle parter har stor interesse i samar-

bejdet, og der arbejdes derfor stadigt aktivt for en udbygning af samarbejdet. 

 

 

 

 

Ressourceafdelingen  

 

Digitalisering:  
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Grønlands Hjemmestyre og KNR’s bestyrelse gav i foråret 2006 KNR tilladelse til udarbejdelse af udbudsma-

teriale og til køb af nyt digitalt produktionsudstyr. Det nye produktionsudstyr blev installeret i foråret 2007, og 

KNR sendte første gang med det nye udstyr som planlagt d. 18. maj 2007. Ressourceafdelingen har derfor i 

2007 brugt mange ressourcer til installation af det nye udstyr og den efterfølgende implementering af systemet. 

KNR’s interne netværk er blevet udskiftet, der er ombygget i mindre omfang. Der blev oprettet et nyt tek-

nikrum med nye el-installationer og klimaanlæg. Det gamle udstyr er blevet nedtaget og nyt udstyr sat op. For-

løbet omkring installation har været tilfredsstillende, idet systemet blev taget i brug som planlagt, og installati-

onen af det nye udstyr foregik uden gene for seerne. Processen omkring installation af det nye udstyr fulgte li-

geledes tidsplanen, som i hovedtræk foregik ved en prøveinstallation af hele udstyret i AVIT i Aalborg, hvor 

hele udstyret blev testet inden afsendelse til Grønland. En række relevante medarbejdere fra KNR testede ud-

styret og var på kursus i systemet i Aalborg. Under installationen af det nye udstyr blev der oprettet 4 midlerti-

dige redigeringsrum, og KNR’s OB-container blev anvendt som kontrolrum ved produktion af Qanorooq og 

andre forproducerede udsendelser.     

 

Det gamle udstyr er sat til salg og enkelte tv-foreninger har købt lidt af det ældre udstyr. Udstyret vil blive an-

nonceret til salg til offentligheden, når der foreligger en komplet liste over det ældre udstyr. Sprogcenteret i Si-

simiut har overtaget noget af det ældre udstyr til versionering af udsendelser. Hermed er der åbnet muligheden 

for at versionering af udsendelser kan indgå i undervisningen af de fremtidige versionister.    

 

Andre ombygninger: 

 

Digitaliseringen har resulteret i flere ombygninger end forventet. Det har været nødvendigt at montere nye 

kabler i hele huset, da de eksisterende kabler ikke var tidssvarende og kunne transportere signaler fra det nye 

digitale udstyr. Ombygningen af lokalerne har været omfattende og flere lokaler måtte inddrages. Det har væ-

ret nødvendigt at indrette et nyt teknikrum til det nye udstyr, hvor der skulle installeres et nyt slukningsudstyr 

og et nyt ventilationssystem, for at fastholde en konstant temperatur i lokalet.   

 

I 2006 blev der lagt nyt tag oven på lokalet til det nye teknikrum. Der har dog været en del dryppen, som enten 

skyldes utæthed i det nye tag eller kondensvand. Vurderingen har i første omgang været utæthed i taget og 

problemet søges løst ved en forstærkning af samlingerne i det nye tag og en efterisolering af siderne på taget. 

Om problemet er løst kan først kontrolleres foråret 2008, når vejret er varmere.  

 

 

Regionalradioerne: 

 

KNR havde i Ilulissat lejet en bygning af sundhedsvæsenet, men bygningen var efterhånden så nedslidt, at det 

har været nødvendigt at finde alternative løsninger. KNR Avannaa er derfor i 2007 flyttet i nye og mere tids-

svarende lokaler. 

   

Kujataata radioa har til huse i forsamlingshusforeningen, der i 2006 udmeldte et salg af bygningen, men udsat-

te planerne. KNR er derfor i gang med at undersøge nogle alternative muligheder til Kujataata radio.   
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Begge regioner indgik ikke i digitaliseringsprojektet i første omgang, men har i 2007 fået nyt tv-

produktionsudstyr i form af kamera med udstyr, redigeringsprogrammer og nye digitale lydpulte. 

 

IT-afdelingen 

 

KNR besluttede sig for at udlicitere interne it-opgaver i 2007. Der blev indgået aftale med INU:IT og NUNA-

IT i fællesskab, om varetagelse af opgaven. Begrundelsen var en opsigelse fra IT-chefen, og det blev vurderet 

svært at finde en kvalificeret efterfølger. 

 

Supportopgaver der berører det nye digitale udstyr er ikke omfattet af aftalen, men varetages af leverandørerne 

af udstyret og interne administratorer.  

   

Samarbejde med Tele Greenland: 

 

Der afholdes driftskoordineringsmøder med Tele Greenland A/S efter indbyrdes aftale. Tele’s distributionsud-

styr i KNR er påbegyndt udskiftet som en konsekvens af KNR’s nye digitale udstyr.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatopgørelse for  2007  
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  Regnskab Budget Regnskab 
  2007 2007 2006 
 Note DKK ’000 DKK ’000 DKK ’000 
      
Tilskudsbevilling 1 55.877 55.877 54.732 
Andre indtægter 2 5.386 5.913 6.657 
      

Indtægter  61.263 61.790 61.389 
      
Løn & honorar 3 41.017 41.210 42.411 
Personaleomkostninger 4 2.663 3.193 2.344 
Produktionsomkostninger 5 3.399 4.607 3.130 
Kontrakter og forpligtelser 6 2.736 2.982 3.173 
Administration 7 1.625 1.707 1.977 
Biler & taxa 8 421 587 559 
Materiel & IT 9 16.879 15.204 7.060 
Bygningers drift 10 2.820 2.254 2.498 
      

Omkostninger  71.562 71.744 63.153 
      

Resultat før finansielle poster       (10.299)         (9.954)         (1.764) 
      
Finansielle indtægter 11 241 67 107 
Finansielle udgifter 12 754 815 37 
      

Periodens resultat (underskud) (10.812) (10.702) (1.693) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance pr. 31. december 2007   
    
    

Aktiver    
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  Regnskab Regnskab 
 Note 2007 2006 
  DKK ’000 DKK ’000 
     
     
Tilgodehavender fra salg 13 862 865 
Andre tilgodehavender 14 289 66 
Mellemværende med DCR  0 0 
Periodeafgrænsningsposter 15 0 0 

     

Tilgodehavender  1.151 931 

     

Likvide beholdninger  3.354 1.768 
     

Omsætningsaktiver  4.504 2.699 
     

Aktiver i alt  4.504 2.699 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance pr. 31. december 2007   
    
    

Passiver     
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  Regnskab Regnskab 
 Note 2007 2006 
      DKK ’000 DKK ’000 
     
     
Overført resultat (underskud)                 (5.729)                 (4.036) 
Periodens resultat (underskud)   (10.812) (1.693) 
     
Egenkapital (negativ)   (16.540) (5.729) 
     
Lån Grønlands Hjemmestyre  17.090 4.037 
     

Langfristet gæld  17.090 4.037 
     
Lån Grønlands Hjemmestyre kortfristet del  0 
Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.135 1.461 
Mellemværende med DCR  0                            -  
Anden gæld 16 2.819 2.930 
Periodeafgrænsningsposter 17 0 0 
     

Kortfristet gæld   3.955 4.390 
     
Gæld i alt  21.044 8.427 
     
Passiver i alt  4.504 2.699 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengestrømsopgørelse for 2007    
    
    

    

    

 Note 2007 2006 
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  DKK ’000 DKK ’000 
     
Bevilling                 55.877                 54.732  

Forbrug  (66.689) (56.425) 
     

                (10.812)                 (1.693) 
     
Ændring i tilgodehavender                     (220)                    (180) 
Ændring i kreditorer og skyldige omkostninger  (4.473) (428) 
     

Pengestrømme fra drift  (15.504) (2.302) 
     
Afdrag på lån Grønlands Hjemmestyre   0  0 
Optagelse af lån Grønlands Hjemmestyre   17.090  4.037  
     

Pengestrømme fra finansiering  17.090  4.037  
     

Ændring i likvide midler                   1.586                   1.735  
Likvider ved periodens begyndelse  1.768  33  
     

Likvider   3.354  1.768  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noter     

 Regnskab Budget Regnskab 
 2007 2007 2006 
  DKK ’000 DKK ’000 DKK ’000 

 

 



Kalaallit Nunaata Radioa  17

1. Tilskudsbevilling      
Ordinær bevilling         55.877          55.877          54.553  
Tillægsbevilling                  -                   -               179  
        55.877         55.877         54.732  

 

 
2. Andre indtægter       
Radioreklamer              443               425               127  
Levende reklamer              350               606               798  
Combireklamer              442               354               420  
Skiltereklamer           1.780            2.050            2.255  
Web reklamer               30                35                   -  
Tekst tv              429               415               470  
Sponsorer              550            1.000            1.412  
Meddelelser/lykønskninger           1.639            1.590            1.593  
Provision - meddelelser            (347)             (503)             (503) 
Salg af udsendelser               30                   -                26  
Salg af ophavsrettigheder                  -                   -                   -  
Salg af materiel               21                   -               164  
Udlejning af materiel               22                   -                   -  
Udlejning af mandskab                  -                   -                   -  
Konstaterede tab på debitorer                (5)                  -                 (4) 
Ændring forventet tab på debitorer                  -               (58)             (100) 
          5.386           5.913           6.657  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noter     

 Regnskab Budget Regnskab 
 2007 2007 2006 
  DKK ’000 DKK ’000 DKK ’000 

 

 
3. Løn & honorar     
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LØN     
Bestyrelseshonorar              396               400               396  
Løn         30.923          32.608          32.356  
Variable tillæg           1.830            1.606            1.925  
Overarbejde              690               220               462  
Engangsvederlag                 9                90                  9  
Feriepenge fratrådte              679               497            1.155  
Særligt ferietillæg 1,5%              433               432               417  
Pensionsbidrag           2.089            2.141            2.031  
ATP               12                22                21  
Aflønning via Grl. Hj.styre              626               723               569  
Pressefor. feriehjlp.fond               70                76                74  
Efter- og videreudd.fonde               60                68                63  
SIK Oplysnings-og uddan.fond                 7                  9                  8  
Ændring skyldig regulering løn              346                   -               (10) 
Elevrefusion              (52)            (157)             (117) 
LØN I ALT         38.117          38.735          39.360  

 

 
HONORARER     
Honorar A-indkomst           2.507            2.475            2.699  
Timer købt af virksomheder              393                   -               352  
HONORAR I ALT           2.900            2.475            3.051  
     
        41.017         41.210         42.411  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noter     

 Regnskab Budget Regnskab 
 2007 2007 2006 
  DKK ’000 DKK ’000 DKK ’000 

 

4. Personaleomkostninger     

Rejser til-/fratrædelse + sygdom              158               182               122  
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Flytning og pakning              208               400               108  
Vakantboliger & opmagasinering              966               821               703  
Kantinedrift              272               265               300  
Feriefrirejser              113               123                91  
Boligtelefoner                 9                   -                  0  
Kursus og efteruddannelse              340               959               353  
Personalepleje              265               132               356  
AMA bidrag              332               312               310  

          2.663           3.193           2.344  

 

 

5. Produktionsomkostninger     
Produktionsrejser           1.164            1.397            1.056  
Produktioner           1.931            2.903            1.835  
Kulisser              103                75                47  
Kostumer, rekvisitter, præmier, traktementer              142               148               103  
CD               59                84                90  

          3.399           4.607           3.130  

 

 

6. Kontrakter og forpligtelser     
Koda           1.331            1.365            1.301  
NCB & EBU               84                25                11  
Ophavsrettigheder forfattere m.fl.              223               210               209  
Gramex               86               270               284  
DR udsendelser              200               200               150  
Vejrmeldinger TV              237               219               213  
Satellitaftaler               23                25                24  
TV2 udsendelser              196               352               421  
Viasat udsendelser               25                   -               245  
Ritzaus Bureau              331               316               316  

          2.736           2.982           3.173  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noter     

 Regnskab Budget Regnskab 
 2007 2007 2006 
  DKK ’000 DKK ’000 DKK ’000 

 

 

7. Administration     
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Kontorartikler               60                69                92  
Tryksager               21                35                14  
Porto - postboksleje               31                32                27  
Tidskrifter/bøger               78                78                60  
Mødeudgifter               19                72                25  
Annoncer               50                10                33  
Nyanskaffelser                 3                   -                  1  
Tjenesterejser              521               368               724  
Bestyrelsen                 8                   -                   -  
Bankgebyrer               10                12                10  
Repræsentation               50                30                45  
Advokatbistand               29               165                99  
Anden konsulent bistand              660               765               767  
Revision               85                70                80  
Øredif                 0                   -                 (0) 
          1.625           1.707           1.977  

 

 

8. Biler & taxa     
Indkøb af motorkøretøjer                  -               130               183  
Brændstof + rep/vedl. biler              149               155               147  
Motorafgift + forsikring              108               130                81  
Leje af biler               28                40                19  
Taxa              136               132               128  

             421              587              559  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noter     

 Regnskab Budget Regnskab 
 2007 2007 2006 
  DKK ’000 DKK ’000 DKK ’000 

 

 
9. Materiel & IT     
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Køb materiel produktion         12.174          11.189            3.361  
Køb møbler og kontorinventar              177                50               309  
Lyd-og videobånd              116               238                41  
Telefon- & datalinier           1.043               367               949  
Internet server              518               444               523  
Leje af materiel                (5)                  -                53  
Rep & vedlh materiel, værktøj, batterier              225               252               347  
Serviceaftaler              367               551               146  
Teknisk bistand                 1                30                   -  
Køb hardware              893               820               242  
Køb software               24                75                28  
IT-licenser              873               459               580  
IT-drift              202               314                89  
IT extern bistand              270               414               393  
        16.879         15.204           7.060  

 

 

10. Bygningers drift     
Husleje              533               500               470  
Ombygning              404               244                94  
Indvendig vedligeholdelse              273                59               300  
Udvendig vedligeholdelse              116                50               205  
Flytning               50                   -                   -  
Alarm og sikring              110               146               157  
Rengøring              529               431               469  
Snerydning               27                30                22  
Opvarmning              258               233               286  
Elektricitet              485               468               434  
Vandafgift               13                81                44  
Renovation               22                11                17  

          2.820           2.254           2.498  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noter     

 Regnskab Budget Regnskab 
 2007 2007 2006 
  DKK ’000 DKK ’000 DKK ’000 

 

 
11. Finansielle indtægter     
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Renteindtægt debitorer               10                15                18  
Renteindtægt bank              232                52                89  
             241                67              107  

 

 

12. Finansielle udgifter     
Renteudgift kreditorer                 1                   -                 (0) 
Renteudgift Grønlands Hjemmestyre              753               815                37  
Renteudgift, bank                 0                   -                   -  

             754              815                37  

 

 

13. Tilgodehavender fra salg     
Eksterne debitorer              839                830  
Incasso debitorer              362                374  
Hensat til tab på debitorer             (339)              (339) 

 862  865 

 

 

14. Andre tilgodehavender     
Depositum samlekonto              184                 50  
For meget udbetalt løn                  -                   1  
Madkøb kantine                (1)                   -  
Personaletilgodehavender              106                 14  

 289  66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noter     

 Regnskab Budget Regnskab 
 2007 2007 2006 
  DKK ’000 DKK ’000 DKK ’000 

 

 

15. Periodeafgrænsningsposter    
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Forudbetalte omkostninger                  -                    -  

 0  0 

 

 

16. Anden gæld     
Mellemregning med ønskekoncert               20                 17  
A-skat,tilbageholdt           1.069             1.322  
Skyldig ATP                  -                  (0) 
Skyldig løn              298                284  
Skyldig pension                   -                 47  
Skyldig lønregulering              482                136  
Skyldige feriepenge               123                420  
Skyldige omkostninger              827                703  
 2.819  2.930 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgørelse digitalisering   
     
     

     
 Regnskab Regnskab   
 2007 2006   
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 DKK ’000 DKK ’000   
     
Tilskudsbevilling 0  0   
Andre indtægter 0  0   
     

Indtægter 0 0   
     
Løn & honorar   0   
Personaleomkostninger  109 21   
Produktionsomkostninger 7  4   
Kontrakter og forpligtelser 0  0   
Administration 125  701   
Biler & taxa 0  3   
Materiel & IT 12.918  3.139   
Bygningers drift 229  116   
     

Omkostninger 13.388 3.984   

 

 

April 2008 forfalder sidste afdrag til leverandøren AVIT kr. 650.000,-.   

 

 


