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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 2006 
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 2006 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 
31. december 2006. 
 

Supplerende oplysning 
Revisionen har ikke omfattet budgettallene for 2006. 
 
Nuuk, den 24. februar 2007 
 

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 2006 

KNR kom ud af 2006 med et underskud på 1.693 t. kr. Der var i 2006 budgetteret med et overskud på 1.094 

t.kr., hvorfor der er en negativ budgetafvigelse på  2.787 t.kr. Den negative egenkapital er på 5.729 t.kr. med 

udgangen af 2006, og er derfor steget fra 4.035  t.kr. Den samlede gæld pr. 31. december udgjorde 8.427 t.kr. 

og værdien af aktiverne udgjorde 2.699 t.kr.  

 

Bestyrelsen besluttede at igangsætte digitaliseringsproces i 2006, da det efter bestyrelsens og direktionens vur-

dering er uforsvarlig at udsætte den yderligere.  Efter indhentning og vurdering af tilbud fra en række leveran-

dører, indgik KNR og AVIT kontrakt om, at AVIT skal stå for levering og installering af digital udstyr for 13.5 

mio. kr. Af disse blev 2,9 mio. kr. afholdt i 2006. Den samlede budget for digitaliseringen er kr. 17 mio. for de 

kommende år. 

 

Årsagen til underskuddet er påbegyndelsen af digitalisering af KNR’s tekniske udstyr, som er finansieret ved 

brug af trækningsretten hos Grønlands Hjemmestyre, eftersom alle andre muligheder blev udelukket netop af 

det politiske system i hjemmestyret. Herved måtte KNR optage lån på 4 mio. kr. i 2006 hos Hjemmestyret til 

påbegyndelse af digitaliseringen.  

 

Når køb af udstyret påvirker årsresultatet så kraftigt skyldes de regnskabsprincipper KNR er underlagt. Prin-

cippet i KNR regnskab er opbygget ved, at KNR modtager et tilskud der modsvarer omkostningerne ved givne 

anlægsinvesteringer. KNR må ikke have anlægsaktiver, hvorfor købet af udstyret fastholdes i resultat opgørel-

sen som en omkostning. Anlægsinvesteringer påvirker derfor årsresultatet direkte.  

KNR’s underskud i 2006 er derfor politisk og administrativ betinget. Indførelsen af nyt digitalt udstyr i KNR 

løber over 2006 og 2007, hvor underskuddet i 2007 forventes til kr. 10,7 mio.  

 

Såfremt KNR, i forbindelse med optagelse af lånet, havde mulighed for at have aktiver og afskrive det digitale 

udstyr, som andre nettostyrede virksomheder, ville KNR i 2006 have haft et overskud på 2.291 t.kr.  

Dette ville have resulteret i, at KNR negative egenkapital ville være faldet til 1.744 t.kr.  

 

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

liseret i 2007 eller 2008, såfremt KNR ikke var underlagt de nuværende regnskabsprincipper. 

I 2007 forventes det, at KNR’s negative egenkapital falder yderligere med 10,7 mio. kr. til 16,6 mio. kr., netop 

på grund af lån optagelsen og regnskabsprincipperne. Bestyrelsen og direktionen anser den negative egenkapi-

tal som værende problematisk, og vurderer at en reetablering af KNR’s økonomi som vanskelig.   

 

Den ellers positive økonomiske udvikling skyldes primært to forhold, øgede indtægter og lavere personale om-

kostninger. KNR havde i 2006 større indtægter på 1,1 mio. kr. hvilket overvejende skyldes øgede sponsorind-

tægter, og til dels øgede reklameindtægter. Det andet forhold er personaleomkostningerne, der var lavere end 

budgetteret, hvilket skyldes lavere omkostninger til flytning og vacantboliger.   
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I 2006 var det gennemsnitlige antal medarbejdere i KNR 115 mod 108 i 2005. Lønudgiften i forhold til til-

skudsbevillingen fra Grønlands Hjemmestyre er steget fra 68 % i 2005 til 71 % i 2006. Honorarer er steget fra 

5 % i 2005 til 5,5 % i 2006 i forhold til tilskudsbevillingen.  

 

Efter godkendelse fra bestyrelse og Hjemmestyret, har den daglige ledelse brugt en del tid og kræfter på digita-

liseringsarbejde af KNR’s udstyr i løbet af 2006. Både med hensyn til finansiering, teknisk behovsopgørelse, 

udbudsrunde, designdokument af løsning, og kontraktforhandlinger med leverandøren, AVIT.  

 

Der blev i januar måned holdt én dags seminar sammen med Grønlands Forfatterforening Kalaallit Atuakkior-

tut. Seminaret tog udgangspunkt i, at KNR i en periode havde mangelfuld indrapportering af brugt eller citeret 

forfatterværker, i stationens programvirksomhed. Dette er blevet rettet op ved opstramninger af dataregistre-

ringer, og i det hele taget var seminaret et positivt møde, hvor bl.a. rettighedsforhold blev belyst og samar-

bejdsmuligheder drøftet.  

 

Den daglige ledelse har i løbet af foråret arbejdet videre med strategiarbejdet. Lederseminar og møder i febru-

ar, maj måned samt i bestyrelsen juni måned, er resulteret i udformning af 7 konkrete mål og strategiske ind-

satsområder frem til 2010.  

 

Lederseminaret har i forbindelse med strategiarbejdet også betydet et par tilpasninger i ledergruppen, idet ud-

sendelseslederstillingerne for hhv. radio og tv blev besat med nye personer.  

Tilpasningerne har også betydet, at KNR på ny har reorganiseret arkiv og diskotek under ny ledelse, dels for at 

styrke vores arkivområde og sætte mere fokus på vores ønske om at digitalisere arkivet, dels for at tydeliggøre 

vores tilgang og brug af musik generelt i KNR, der i dag fylder ca. 40 % af vores radiosendeflade. I den sidste 

sammenhæng er også ansat en musikredaktør, hvis arbejdsopgave blandt andet er at holde øje med at statio-

nens programmedarbejdere, har en tilgang til musikken på baggrund af KNR’s musikstrategi og politik på om-

rådet.      

 

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

i løbet af de sidste par år. I forhold til vores køb i 2003 på godt 800 t.kr., købte vi i 2006 for 1,4 mio. kr.  

 

Den daglige ledelse havde i maj, september og oktober holdt møder med STTKs ledelse, og disse er mundet ud 

i en ny samarbejdsaftale med prisstigninger, som begge parter kan leve med. I forlængelse af denne aftale er 

også udarbejdet retningslinier for og krav til produktioner af indslag til Qanorooq.  

Begge parter er i øvrigt enige om at udbygge og udvikle samarbejde, ved f.eks. standardisering af lyd- og bil-

ledformater, arkivarbejde, udveksling af medarbejdere, medietræningsværksted, ligesom efterkritik skal fylde 

mere i parternes samarbejde.  

 

Under møde med Tele Greenland A/S i juni måned, er den daglige ledelse orienteret om at SMS service koblet 

på f.eks. KNR tv’s udsendelsesvirksomhed, vil blive muligt indenfor kort tid. Der er spurgt til denne mulighed 

ifm. nyhedsformidling og KNR Music Awards arrangement, hvor det er planen at lade lyttere og seere stemme 

via SMS-service i deres mobiltelefon. 
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Den daglige ledelse har i efteråret igangsat planlægning af projekt tv fjernundervisning på det gymnasiale om-

råde sammen med KIIIP. Målgruppen er primært folkeskolens afgangselever, der enten har planer om eller 

overvejer at starte på GU, HHX eller HTX. Udsendelser fra uddannelsesbyerne Qaqortoq, Nuuk, Sisimiut og 

Aasiaat skal i løbet af foråret 2007 give indblik i uddannelsesstedet og i selve undervisningen i bestemte fag.  

 

Fra august indførte KNR en ny prisstruktur ifm. reklamer. Ideen med den nye struktur var et mere smidigt 

struktur, hvor annoncørerne tilbydes flere muligheder for annoncering. Den nye prisstruktur vil blive evalueret 

medio 2007. 

 

Den forestående digitalisering af KNR produktionsudstyr omfatter ikke KNR arkiv, der indeholder historisk 

materiale i både lyd og billeder. De ældste materialer er mærket af tiden, og i november påbegyndte en ar-

bejdsgruppe, arbejdet med en kravspecifikation til digitalisering af arkivet, samt udarbejdelse af en arkivpoli-

tik.  

 

2006 er året hvor KNR for første gang skal rapportere årets programvirksomhed, p.b.a. resultatskontrakt ind-

gået med Landsstyret. Der udarbejdes en særskilt public service redegørelse.  

 
Udsendelsesafdelingen 
 

I 2006 fik KNR et samarbejde med de nordiske TVstationer om udveksling af tv-programmer, Nordvisions 

udvekslingssamarbejde. Aftalen indebærer at KNR kan udveksle egne producerede programmer med pro-

grammer fra andre nordiske tv-stationer. Dette åbner muligheden for, at KNR kan vise udsendelser med stor 

relevans 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 2006 fik KNR henvendelse fra NAPA 

vedrørende teaterstykkerne ”Ravens Call” og ”Polaroid”, der blev indspillet i 2006 for visning på KNR TV i 

2007.   

 

Programlægningen bliver en stadig større udfordring fordi KNR TV i takt med idegrundlaget for stationen 

kombinerer egen produktioner med programmer fra DR og TV2, og til dels TV3. Det stadig stigende program-

udbud, og tilsvarende øgede krav og forventninger for seerne, samt at KNR har en række pålagte opgaver, gør 

det til en stadig større udfordring, at ramme den brede del af befolkningens ønsker og krav, samtidigt med at 

leve op til public service kravet om servicering af alle aldersgrupper og forskellige minoritetsgrupper, således 

at der tilbydes programmer som alle synes underholdende og oplysende. 
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For KNR radio har dækningen af Grønlandsmesterskaber i diverse sportsgrene været begrænset i  2006. Der 

blev sendt fra Qajaqmesterskaberne og GM i fodbold for herreseniorer og ungdom, der blev afholdt i Sisimiut. 

 

Der er 31 Dalet arbejdsstationer, fordelt i nyhedsafdelingen, produktionsafdelingen, Diskoteket/båndarkivet og 

i studierne. Overgangen til Dalet har ikke været uproblematisk, idet den endelige version først installeres i 

2007. Problemerne med Dalet har givet udslag i manglende kontinuitet i afviklingen og været forstyrrende i 

produktionen af programmerne. I forbindelse med overgangen til Dalet udstyr fra det gamle DAT-mediet er 

der indført en ny politik vedrørende arkivering. Hvor alle udsendelser tidligere blev gemt på bånd og derfor 

blev bevaret for stedse, er det nye digitale system mere fleksibelt. Alle udsendelser vil blive gemt de lovpligti-

ge 3 måneder, men herefter vil udvalgte programmer blive gemt for eftertiden.  

  

For regionskontorerne i Kujataata Radioa og KNR Avannaa er det besluttet at Daletsystemet ikke skal imple-

menteres, da disse netværksmæssigt ikke vil kunne være forbundet med udstyret i Nuuk. Uden integration med 

KNR i Nuuk er fordelen ved Dalet væk, hvorfor et andet system skal installeres i Kujataata Radioa og KNR 

Avannaa. Der skal i samme forbindelse købes nye digitale mikserpulte til regionerne. 

 

Med udgangen af 2006 gik KNR radio til nye digitale transportable harddiskbaseret optagere, hvilket vil være 

en mærkbar forbedring, hvad angår brugervenlighed, da disse kan kobles på transportable pc’er og klippes der-

fra og sendes til KNR som mail. Specielt for Nyhedsafdelingens korte indslag er disse velegnet.  

 

Indførelsen af nyt digitalt udstyr har endvidere haft indflydelse arbejdsprocesserne for teknikkerne i udsendel-

sesafdelingen og journalisterne i Nyhedsafdelingen. Nyhedsafdelingen har fået installeret en indtalingsboks, 

hvor radioavisjournalisterne selv skal lave telefoninterview og indtale indslag. Det kræver selvsagt en over-

gangsfase inden journalisterne har vænnet sig til at arbejde uden teknisk assistance.   

 

KNR’s hjemmeside KNR.gl har igennem 2006 oplevet en stadig stigning i besøgstallet, og siden er en af Grøn-

lands bedst besøgte hjemmesider. Besøgstallet steg med 56 % i 2006, og med udgangen af 2006 var der om-

kring 23.000 unikke besøgende pr. måned. Indholdet på hjemmesiden er steget kraftigt i løbet af 2006, og der 

er i dag over 20.000 nyhedsartikler, samt synergien med KNRs radio og tv virksomhed udnyttes i større ud-

strækning. I 2006 blev det muligt at høre radioaviserne og se udsendelser som Nyhedsmagasinet.  

 

 

Nyhedsafdelingen 
 

2006 var året, hvor nyhedsafdelingen for alvor satte gang i mediekonvergens-processen med en sammensmelt-

ning af redaktionerne for Radioavisen og Qanorooq. I marts blev første del af konvergens-kurset med tre un-

dervisere fra Center for Journalistisk Efteruddannelse gennemført, og resten af året bød på mange samarbejds-

projekter med medarbejdere på tværs af redaktionerne. Desuden kan man i det daglige arbejde mærke, at såvel 

den fysiske som den mentale mur mellem de to mediers ansatte er brudt ned. Der deles research, udvikles ideer 

og holdes fælles redaktionsmøder. Dog kunne den daglige ledelse godt ønske et endnu mere fælles tema-

arbejde, hvor egne historier for alvor prioriteres. 
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Nyhedsafdelingen gennemførte i 2006 en række reportagerejser, som gik til råstofmesse i Canada, Alaska til 

ICC generalforsamling og Arctic Winter Games, Island til Vestnorden Travel Mart, Ilulissat til blandt andet 

Kanukokas generalforsamling og EU-fiskeriforhandlinger m.m. 

 

Mediedirigenter på Nyhedsredaktionen var på studie- og inspirationstur i oktober/november til Danmark for at 

blandt andet møde leverandørerne af vores digitaliseringsudstyr og se det virke i praksis samt se et virkeligt 

mediekonvergerende nyhedshus (Nordjyske Medier) fungere. På samme tur var nyhedschefen også med, lige-

som nyhedschefen deltog i en todages konference om journalistisk udvikling og holdt møder med CFJE-

underviserne. 

 

 

TV produktion 
 

Nye programmer der fik stor og god respons i 2006 er ungdomsprogrammet ”Sofa Aappalaartoq”, ”Den røde 

sofa”, ældregymnastik ”Qeersaat” og nyhedsprogrammet ”Itisiliineq” / ”Nyhedsmagasinet”.  

 

På sportssiden har der været mange udsendelser fra Sisimiut, i forbindelse med byens 250 års jubilæum. På-

skesporten blev afholdt i Sisimiut og blev dækket af både radio og tv i form af direkte transmissioner og repor-

tager. GM i fodbold og håndbold blev sendt direkte fra Sisimiut, mens Arctic Winter Games, Arctic Circle Ra-

ce samt Avannaata Qimussersua, hundeslædeløb blev dækket i det omfang det var muligt.  

 

I forbindelse med 100 års jubilæum for fåreholdererhvervet blev der arrangeret en reportagerejse til Sydgrøn-

land. Rejsen udmundede i en række udsendelser, som Fåreholder erhvervets 100 års jubilæum d. 1.juli i Nanor-

talik by, og et fåreholdersted i Sydgrønland: ”Savaateqarfik tiffasissumiittoq - Eqalugaarsuit”. Sidstnævnte vi-

ses i Nordvisions udvekslingssamarbejdet som KNR’s bidrag. På rejsen blev der endvidere foretaget optagelser 

til en udsendelse, Narsarmijit om ”Aallaritaa” - den store åndemaner som kom til at hedde Kristian Poulsen ef-

ter han blev døbt, og en udsendelse om mærkelige hændelser omkring Kap Farvel.  

 

Af andre reportagerejser var KNR TV ved Kangaamiut på hvalfangst for første gang i stationens historie, og på 

en større optagelsesrejse i Tasiilaq by samt i bygden Kulusuk, hvor der blev produceres en række programmer 

indenfor kultur, Suliffiga, ungdomsprogram, Nunannguami maani samt Sammisaq  

 

”Aliikkusiarfik”, TV’s direkte underholdningsprogram blev produceret 5 gange i 2006, og udsendelsen blev 

sendt to gange fra Katuaq, en gang fra Forsamlingshuset og Godthåbhallen i Nuuk, og en udsendelse blev 

sendt fra kysten, nemlig fra kulturhus Sermermiut i Ilulissat. 

 

Indenfor teater blev teaterstykkerne ”The Ravens Call” og ”Polaroid” optaget i Katuaq i samarbejde med NA-

PA. Forestillingerne som havde unge som aktører bliver sendt i 2007. 

 

Den travle julemåned med de traditionelle juleprogrammer så som Inuits julehilsen, Julekoncert, Advent pro-

grammer, Julestue, Salmesang samt flere andre juleprogrammer blev produceret.    
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Siden 2004 har KNR været inde på muligheden for at arrangere KNR Music Awards, hvor grønlandsk musik 

og musikere hyldes og prises. Efter planlægning i efteråret lykkedes det KNR at sende en direkte tv transmitte-

ret udsendelse fredag den 29. december, hvor der blev uddelt 5 forskellige priser med statuetter, ud fra lytter og 

seer afstemninger pr. telefon og på vores hjemmeside. Det er planen at dette arrangement og initiativ der er  

 

 

blevet vel modtaget fra alle sider og især musikerne selv og deres forening, skal være en årligt tilbagevendende 

begivenhed.              

 

Respons fra seerne er efterhånden blevet bedre og mere positive mht. de faste og tungere programmer så som 

Peqqinneq ilaqutariisuserlu samt Sammisaq.  

 

”Piorsarsimassuseq” - kulturprogram, ”Suliffiga” –  jobprogram, børneprogrammet ”Meeqqanut”, ”Pinngorti-

taq” - naturprogram samt versionerede udsendelser var faste programmer der produceres udover de forud 

nævnte programmer.  

 

Sofa Aappalaartoq fik Inuuneq Nakuuneqs opmuntringspris i starten af december til stor glæde – KNR betrag-

ter prisen som et skulder-klap for redaktionen samt til produktionsafdelingen som står bag programmet. 

 

 

Tv-produktion målt i forhold til resultatkontrakten med Grønlands Hjemmestyre. 
 

Grønlandske produktioner - uden genudsendelser  
          

TV          

Forventer at sende i 2006 
 

Sendt pr. 31/12-2006 
 

Afvigelser 

iflg. Finansloven 06         

Genre  Ant. Uds. Timer i alt  Ant. Uds. Timer i alt  Afv. Antal Afv. Timer 

Børn og unge i alt 76 33,8  41 20,9  35 12,9 

Kunst og kultur i alt 120 83,8  139 95,0  -19 -11,2 

Nyheder og aktualitet i alt 328 132,1  327 129,3  1 2,8 

Sundhed i alt 20 18,2  36 42,2  -16 -24,0 

Undervisning i alt 16 8,1       16 8,1 
          

  Total 560 276,0  543 287,5  17 -11,5 
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Radioproduktionen  
 
Radioproduktionens opgave har som tidligere år været at levere progammer til morgen- og eftermiddagsfladen 

som afvikles hver dag samt weekendudsendelser. Ugentligt har vi fire telefonprogrammer, hvor lytterne kan 

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)  underholdningsprogram-

mer, naturprogrammer m.v. 

 

I 2006 lancerede KNR to nye programmer: et nyt grønlandsksproget program om it, Qarasaasialerineq, og et 

program om sociale forhold, en socialbrevkasse, der behandler sociale spørgsmål der både er aktuelle, og ind-

kommet fra lytterne. Begge programmer har haft stor interesse fra lytterne og der er kommet mange henven-

delser og spørgsmål til programmerne.    

 

I september flyttede Iterluarnaaq og Nunarput ullumi til Nyhedsafdelingen for at morgenfladen skulle blive 

mere nyhedsrelateret, og være dobbeltsproget. Desværre blev en dobbeltsproget morgenflade for “tung” for 

lytterne, og det blev besluttet, at flytte morgenfladen tilbage til radioproduktionsafdelingen fra årsskiftet.  

  

Alle programmedarbejderne arbejder på dalet. Medarbejderne sidder ved deres skrivebord og redigere 

udsendelsen som, hvis det er nødvendigt, skal “finpudses” hos teknikerne senere. Dog bestiller 

programmedarbejderne studietid til f.eks. telefon-interviews.  

 

I år 2006 har der været forskellige produktionsrejser f.eks. til USA samt Alaska.  

 
Radio-produktion målt i forhold til resultatkontrakten med Grønlands Hjemmestyre. 
 
Grønlandske produktioner - uden genudsendelser 

RADIO         

Forventer at sende i 2006 
 

Sendt pr. 31/12-2006 
 

Afvigelser 

iflg. Finansloven 06         

Genre Tekst Ant.Uds. Timer i alt  Ant.Uds. Timer i alt  
Afv. An-
tal Afv. Timer 

Børn og unge i alt 650 297,0  416 159,9  234 137,1 

Kunst og kultur i alt 4.541 2.160,5  3.341 1.396,0  1.200 764,5 

Nyheder og aktualitet i alt 2.898 658,3  4.331 1.102,2  -1.433 -443,8 

Sundhed i alt 41 20,3  46 22,9  -6 -2,7 

Undervisning i alt 38 19,0       38 19,0 
          

  Total 8.168 3.155,1  8.134 2.681,0  34 474,1 
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Ressourceafdelingen  
 

Digitalisering:  
 

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

teriale og til køb af nyt digitalt produktionsudstyr. Udbudsmaterialet blev sendt til 13 leverandører, og 7 leve-

randører viste interesse for KNR’s digitaliseringsprojekt og sendte tilbud. To leverandører besøgte KNR for se 

de fysiske rammer, mens to leverandører inviterede KNR til et besøg i Danmark. Efter nøje gennemgang af al-

le tilbud blev Avit-Systems i Aalborg foreslået til bestyrelsen som leverandør og konstruktør til KNRs digitali-

sering, som bestyrelsen godkendte. Kontraktforhandlingerne med Avit blev startet i august og endelig afsluttet 

i november 2006.  

 

AVIT har herefter beskrevet hele systemopbygningen i et designdokument, som er gennemgået og godkendt af 

KNR. Godkendelse af designdokumentet resulterede i udarbejdelse af en tidsplan og undervisningsplan. Tids-

planen for udvikling og opbygning af systemet blev påbegyndt i december i Aalborg, hvor hele systemet op-

bygges og testes inden udstyret sendes med skib til Nuuk. En servicetekniker fra KNR deltager i hele opbyg-

ningen og i den sidste test af systemet i Aalborg, mens IT-chefen og en journalist fra KNR sammen med en 

konsulent fra TVMidtvest i Holstebro vil deltage i testen af systemet. Ved ankomsten skal udstyret opstilles i 

KNR’s bygning, der skal gennemføres to test inden der sendes med det nye udstyr. 

 

Det er planen at KNR skal sende med det nye digitale udstyr fra fredag d. 18. maj 2007. 

 

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.   

 

Forberedelserne til opbygningen af det nye digitale udstyr er påbegyndt for at mindske generne for seerne og 

lytterne bedst muligt. Der er påbegyndt ombygning af lokaler til midlertidige editeringsrum, og alle studiepro-

duktioner som Qanorooq vil blive sendt fra et midlertidigt kontrolrum oprettet i en container.   

 

Sammensmeltningen af Nyhedsafdelingen medførte at væggene mellem redaktionerne blev revet ned, samt at 

det blev nødvendigt at oprette et centralt mødebord, hvor redaktionen kan planlægge og koordinere dagens 

indslag i nyhederne.  Der blev endvidere oprettet et nyt indtalingsstudie, hvor journalisterne kan interviewe og 

indtale deres indslag uden brug af teknisk assistance.   

 

Det gamle teknikrum i KNR har i flere år haft problemer med kondensvand, der kan skade al det tekniske ud-

styr. Taget til rummet blev renoveret og problemet er forhåbentlig afhjulpet. 
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Andre tekniske tiltag: 
 

KNR nuværende udstyr er meget nedslidt, og der har været flere nedbrud på det tekniske udstyr Qanorooq an-

vender. Der blev derfor indkøbt en skrabet version af en harddisk redigeringsanlæg. Det nedslidte udstyr på-

virker ikke kun Qanorooq, idet udstyret til længerevarende udsendelser også er begyndt at skabe problemer på 

grund af forældelse.  

 

Det har været nødvendigt at indkøbe yderligere Dalet udstyr til radioavisen og til radioens KU. 

 

Regionalradioerne: 
 

KNR’s lejede bygning i Ilulissat som ejes af sundhedsvæsenet er efterhånden så forældet, at det er blevet nød-

vendigt at finde på en alternativ løsning på problemet. Vi er på udkig efter et andet byggeri, som vi kan leje. 

Der er ellers udsigt til et egnet acceptabelt tilbud, som vi kan indgå med ejeren, men vi er blevet enige om at se 

tiden lidt an længere tid på grund af sæsonvise klimatiske problemer med husets omgivelser.  

 

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.   

 

Samarbejde med Tele Greenland: 
 

Hver måned afholdes driftkoordineringsmøder med Tele. Tele’s distributionsudstyr i KNR skal delvist udskif-

tes i forbindelse med den forestående udskiftning af KNR’s udstyr til nyt digitalt. På møderne er ansøgninger 

på nye anlæg besluttet inden ansøgning til KIIP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kalaallit Nunaata Radioa  14 

 

Resultatopgørelse for 2006    
     

     
     

  Regnskab Budget Regnskab 
  2006 2006 2005 
 Note DKK ’000 DKK ’000 DKK ’000 
      
Tilskudsbevilling 1 54.732 54.553 54.698 
Andre indtægter 2 6.657 5.840 5.967 
      
Indtægter  61.389 60.393 60.665 
      
Løn & honorar 3 42.412 41.265 39.600 
Personaleomkostninger 4 2.344 3.017 3.074 
Produktionsomkostninger 5 3.130 3.719 3.914 
Kontrakter og forpligtelser 6 3.173 2.844 2.840 
Administration 7 1.977 1.583 2.742 
Biler & taxa 8 559 619 457 
Materiel & IT 9 7.060 4.000 5.798 
Bygningers drift 10 2.498 2.321 4.953 
      
Omkostninger  63.153 59.366 63.379 
      

Resultat før finansielle poster          (1.764)          1.027  
        

(2.713) 
      
Finansielle indtægter 11 107 67 120 
Finansielle udgifter 12 37 0 60 
      
Periodens resultat (underskud) (1.693) 1.094  (2.653) 
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Balance pr. 31. december 2006   
    
    

Aktiver    
    
    

  Regnskab Regnskab 
 Note 2006 2005 
  DKK ’000 DKK ’000 
     
     
Tilgodehavender fra salg 13 868 589 
Andre tilgodehavender 14 63 146 
Mellemværende med DCR  0 0 
Periodeafgrænsningsposter 15 0 16 

     

Tilgodehavender  931 750 
     

Likvide beholdninger  1.768 33 
     

Omsætningsaktiver  2.699 783 
     
Aktiver i alt  2.699 783 
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Balance pr. 31. december 2006   
    
    

Passiver     

    
    

  Regnskab Regnskab 
 Note 2006 2005 
      DKK ’000 DKK ’000 
     

Overført resultat (underskud)   (4.035) 
                

(1.382) 
Periodens resultat (underskud)   (1.693) (2.653) 
     
Egenkapital (negativ)   (5.729) (4.035) 
     
Lån Grønlands Hjemmestyre  4.000 0 
     
Langfristet gæld  4.000 0 
     
Lån Grønlands Hjemmestyre kortfristet del 0 0 
Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.461 2.492 

Mellemværende med DCR  
                      

37  
                          

-  
Anden gæld 16 2.930 2.326 
Periodeafgrænsningsposter 17 0 0 
     
Kortfristet gæld   4.427 4.818 
     
Gæld i alt  8.427 4.818 
     
Passiver i alt  2.699 783 
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Pengestrømsopgørelse for 2006   
    
    

    

    
 Note 2006 2005 
  DKK ’000 DKK ’000 
     
Bevilling                 54.732                 54.698  
Forbrug  (56.425) (57.351) 
     
                   (1.693)                 (2.653) 
     
Ændring i tilgodehavender                     (180)                     387  
Ændring i kreditorer og skyldige omkostninger  (391) 418  
     
Pengestrømme fra drift  (2.265) (1.848) 
     
Afdrag på lån Grønlands Hjemmestyre   0  (1.950) 
Optagelse af lån Grønlands Hjemmestyre   4.000  0  
     
Pengestrømme fra finansiering  4.000  (1.950) 
     
Ændring i likvide midler                   1.735                  (3.798) 
Likvider ved periodens begyndelse  33  3.830  
     
Likvider   1.768  33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noter    

 Regnskab Budget Regnskab 
 2006 2006 2005 
  DKK ’000 DKK ’000 DKK ’000 
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1. Tilskudsbevilling      
Ordinær bevilling         54.553          54.553          53.760  
Tillægsbevilling              179                   -               938  
        54.732         54.553         54.698  

 

 

 
2. Andre indtægter        
Radioreklamer              127               100                24  
Levende reklamer              798               535               510  
Combireklamer              420               354               362  
Skiltereklamer           2.255            2.147            2.163  
Web reklamer                  -                65                  8  
Tekst TV              470               415               433  
Sponsorer           1.412               950               855  
Meddelelser/lykønskninger           1.593            1.599            1.714  
Provision - meddelelser             (503)             (475)             (269) 
Salg af udsendelser               26                   -               108  
Salg af ophavsrettigheder                  -                   -                   -  
Salg af materiel              164                99                10  
Udlejning af materiel                  -                   -                   -  
Udlejning af mandskab                  -               108                52  
Konstaterede tab på debitorer                (4)                  -                 (3) 
Indgået på tidl afskr fordringer                  -                   -                12  
Ændring forventet tab på debitorer             (100)              (56)              (13) 

          6.657           5.840           5.967  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noter    

 Regnskab Budget Regnskab 
 2006 2006 2005 
  DKK ’000 DKK ’000 DKK ’000 
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3. Løn & honorar     
LØN     
Bestyrelseshonorar              396               400               403  
Løn         32.356          32.796          31.055  
Variable tillæg           1.925            1.841            1.819  
Overarbejde              462               290               468  
Engangsvederlag                 9               110                86  
Feriepenge fratrådte           1.155               625               664  
Særligt ferietillæg 1,5 %              417               413               407  
Pensionsbidrag           2.031            2.156            1.939  
ATP               21                24                19  
Aflønning via Grl. Hj.styre              569               595               540  
Pressefor. feriehjlp.fond               74                81                69  
Efter- og videreudd.fonde               63                71                59  
SIK Oplysnings-og uddan.fond                 8                10                11  
Ændring skyldig regulering løn              (10)                  -              (529) 
Elevrefusion             (117)             (157)              (46) 
LØN I ALT         39.360          39.255          36.964  

 

 

 
HONORARER     
Honorar A-indkomst           2.699            2.010            1.968  
Honorar B-indkomst                  -                   -                  2  
Timer købt af virksomheder              352                   -               666  
HONORAR I ALT           3.052            2.010            2.636  
     
        42.412         41.265         39.600  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noter    

 Regnskab Budget Regnskab 
 2006 2006 2005 
  DKK ’000 DKK ’000 DKK ’000 
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4. Personaleomkostninger     
Rejser til-/fratrædelse + sygdom              122               234               283  
Flytning og pakning              108               427               435  
Vakantboliger & opmagasinering              703            1.020               989  
Kantinedrift              302               221               225  
Feriefrirejser               91               118               175  
Boligtelefoner                 0                   -               131  
Kursus og efteruddannelse              353               519               313  
Personalepleje              353               170               212  
AEB bidrag              310               308               312  

          2.344           3.017           3.074  
 

 

 
5. Produktionsomkostninger     
Produktionsrejser           1.056            1.188            1.572  
Produktioner           1.835            2.258            2.016  
Kulisser               47                75                96  
Kostumer, rekvisitter, præmier, traktementer              103               118               140  
CD               90                80                90  
          3.130           3.719           3.914  

 

 

 
6. Kontrakter og forpligtelser     
Koda           1.301            1.304            1.328  
NCB & EBU               11                25                29  
Ophavsrettigheder forfattere m.fl.              209               200               198  
Gramex              284               250               298  
DR udsendelser              150               200               149  
Vejrmeldinger TV              213               219               190  
Satellitaftaler               24                25                41  
TV2 udsendelser              421               304               299  
Viasat udsendelser              245                   -                   -  
Ritzaus Bureau              316               316               307  
          3.173           2.844           2.840  

 

 

 

 

 

 

 

Noter    

 Regnskab Budget Regnskab 
 2006 2006 2005 
  DKK ’000 DKK ’000 DKK ’000 
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7. Administration     
Kontorartikler               92                69                64  
Tryksager               14                90               128  
Telefon-fax-datalinier                  -                   -               952  
Porto - postboksleje               27                32                30  
Tidskrifter/bøger               60                85                89  
Mødeudgifter               25                77                68  
Annoncer               33                10                86  
Nyanskaffelser                 1                   -                  2  
Tjenesterejser              724               427               547  
Bankgebyrer               10                12                10  
Repræsentation               45                30                37  
Advokatbistand               99               165               414  
Anden konsulent bistand              767               515               253  
Revision               80                70                63  
Øredif                (0)                  -                 (0) 
          1.977           1.583           2.742  

 

 

 
8. Biler & taxa     
Indkøb af motorkøretøjer              183               200                   -  
Brændstof + rep/vedl. biler              147               155               185  
Motorafgift + forsikring               81                97                91  
Leje af biler               19                35                40  
Taxa              128               132               141  
             559              619              457  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noter    

 Regnskab Budget Regnskab 
 2006 2006 2005 
  DKK ’000 DKK ’000 DKK ’000 
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9. Materiel & IT     
Køb materiel produktion           3.361               432            1.950  
Køb møbler og kontorinventar              309                80               359  
Lyd-og videobånd               41               215               177  
Telefon- & datalinier              949            1.019                   -  
Internet server              523               408               404  
Leje af materiel               53               146               598  
Rep & vedlh materiel, værktøj, batterier              347               386               318  
Serviceaftaler              146               192               194  
Teknisk bistand                  -                40                27  
Køb hardware              242               166               722  
Køb software               28                13                20  
IT-licenser              580               459               454  
IT-drift               89                69               118  
IT extern bistand              393               374               457  
          7.060           4.000           5.798  

 

 

 
10. Bygningers drift     
Husleje              470               455               392  
Ombygning               94                50            2.386  
Indvendig vedligeholdelse              300               204               387  
Udvendig vedligeholdelse              205               200                90  
Flytning                  -                   -                35  
Alarm og sikring              157               143               182  
Rengøring              469               431               563  
Snerydning               22                40                56  
Opvarmning              286               233               284  
Elektricitet              434               468               474  
Vandafgift               44                81                80  
Renovation               17                15                24  
          2.498           2.321           4.953  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noter    

 Regnskab Budget Regnskab 
 2006 2006 2005 
  DKK ’000 DKK ’000 DKK ’000 
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11. Finansielle indtægter     
Renteindtægt debitorer               18                15                27  
Renteindtægt bank               89                52                93  
             107                67              120  

 

 

 
12. Finansielle udgifter     
Renteudgift kreditorer                (0)                  -                   -  
Renteudgift Grl.hjm.               37                   -                60  
Renteudgift, bank                  -                   -                   -  
               37                   -                60  

 

 

 
13. Tilgodehavender fra salg     
Eksterne debitorer              840                522  
Incasso debitorer              367                317  
Hensat til tab på debitorer             (339)              (250) 
 868  589 

 

 

 
14. Andre tilgodehavender     
Dep.Blok 7 Grl.Bank 5213468                  -                   9  
Depositum samlekonto               50                 64  
A/C Løn                  -                  (0) 
For meget udbetalt løn                 1                    -  
Personaletilgodehavender               12                 74  
 63  146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noter    

 Regnskab Budget Regnskab 
 2006 2006 2005 
  DKK ’000 DKK ’000 DKK ’000 
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15. Periodeafgrænsningsposter    
Forudbetalte omkostninger                  -                 16  

 0  16 
 

 

 
16. Anden gæld     
Mellemregning med ønskekoncert               17                 16  
A-skat,tilbageholdt           1.322             1.135  
Skyldig ATP                (0)                   -  
Skyldig løn              284                191  
Skyldig pension                47                152  
Skyldig lønregulering              136                147  
Skyldige feriepenge               420                283  
Skyldige omkostninger              703                402  

 2.930  2.326 
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Opgørelse digitalisering 2006  
     

     
     

  Regnskab   
  2006   
   DKK ’000   
     
Tilskudsbevilling   0   
Andre indtægter   0   
     
Indtægter  0   
     
Løn & honorar   0   
Personaleomkostninger   21   
Produktionsomkostninger   4   
Kontrakter og forpligtelser   0   
Administration   701   
Biler & taxa   3   
Materiel & IT   3.139   
Bygningers drift   116   
     
Omkostninger  3.984   
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Programmer købt af lokal radio og tv – opdelt pr. forening. 
 

Arctic TV

Arfiv
ik Tv

Iluliss
at R

adio & Tv

Iluliss
at R

adio-at 99 MHZ

Maniits
up Tusaataa Akisuasoq

Nuuk TV

Nuummiut Tusaat

Sisim
iut Tusaataat

Sisim
iut TV

Tusaat - T
v Aasiaat

Tusaat Sikorsu
it T

v

Tusaat Tv Paamiut

Tusaat U
ummannaq Tv/R

adio

2003

2004

2005

2006

81.810
122.207

241.465

33.200

0
25.000
50.000
75.000

100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
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250.000
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300.000
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350.000
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600.000

2003 2004 2005 2006

 
 


