SNYK
CVR-nr. 25916689

Ledelsens regnskabserklæring
Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af årregnskabet for SNYK for regnskabsåret
2018-01-01 - 2018-12-31.
Regnskabserklæringen dækker endvidere eventuelle skatt emæssige opgørelser, herunder specifikat ioner t il
årsregnskab, bilag til selvangivelsen eller lign., hvor revisor afgiver anden erklæring end revision. Det er vores
ansvar, at disse skat t emæssige opgørelser udarbejdes i overensstemmelse med gældende skatt elovgivning.
Vi bekræft er eft er vores bedste viden og overbevisning følgende forhold:

1.

Vi har opfyldt vores ansvar for udarbejdelse af årsrapport en i overensst emmelse med årsregnskabsloven,
således at årsregnskabet giver et ret visende billede af virksomhedens akt iver, passiver, finansielle st illing
samt result at .

2.

De bet ydelige forudsæt ninger, som vi har anvendt t il at udøve regnskabsmæssige skøn, herunder dem, der
eventuelt er målt t il dagsværdi, er rimelige.

3.

Vi har oplyst om alle relat ioner t il og t ransaktioner med nært st ående parter, og at disse er passende
behandlet regnskabsmæssigt , hvor det te er aktuelt.

4.

Alle begivenheder, der er indt ruffet efter balancedagen, og som årsregnskabsloven og anden regulering
kræver, er indregnet eller oplyst.

5.

Vi har drøft et alle begivenheder og forhold omkring virksomhedens fortsat te drift med revisor og forvent er
at fort sæt t e driften de næste 12 måneder fra balancedagen. Vores vurdering af virksomhedens evne t il at
fortsæt t e driften er baseret på al t ilgængelig informat ion og vores dybt gående viden om virksomhedens
forvent ede fremtidige forhold og finansiering.

6.

Vi har gennemgået og godkendt forslag t il korrektioner fra revisor, som er indarbejdet i årsregnskabet . I
tilfælde, hvor vi vurderer, at effekt en af ikke-ret tede fejl, både enkelt vis og sammenlagt er uvæsent lig for
årsregnskabet , vil disse fremgå af en vedhæft et oversigt .

7.

Der har ikke været uregelmæssigheder, som har omfatt et ledelsen eller andre medarbejdere, der har
væsent lig rolle i regnskabsaflæggelsen eller i virksomhedens interne kont roller, eller som kunne have haft
væsent lig indvirkning på årsregnskabet .

Afgivet information

8.

Vi har givet revisor adgang til al informat ion såsom regnskabsmateriale og dokument at ion samt andre
forhold, som vi er bekendt med er relevant for udarbejdelsen af årsregnskabet , yderligere information t il
brug for revisionen, som vi er blevet anmodet om, og begrænset adgang til personer i virksomheden, som
det har været nødvendigt at indhent e revisionsbevis fra.

9.

Alle t ransakt ioner er blevet registreret i bogføringen og er afspejlet i årsregnskabet .

10.

Vi har oplyst revisor om result at et af vores vurdering af risikoen for, at årsregnskabet kan indeholde
væsent lig fejlinformat ion som følge af besvigelser.
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11.

Vi har oplyst revisor om al informat ion i forbindelse med besvigelser eller mistanke om besvigelser, som vi
er bekendt med, og som påvirker virksomheden og involverer ledelsen, medarbejdere, der har bet ydelige
roller i int ern kont rol, eller andre personer, hvor besvigelser kunne have en væsent lig indvirkning på
årsregnskabet .

12.

Vi har oplyst revisor om alle bet ydelige forhold vedrørende påst åede eller formodede besvigelser, som
påvirker virksomhedens årsregnskab, og som vi har fået oplyst af medarbejdere, t idligere medarbejdere,
myndigheder eller andre.

13.

Vi har oplyst revisor om alle kendt e t ilfælde af manglende eller formodet manglende overholdelse af love og
øvrig regulering, hvis indvirkning bør overvejes ved udarbejdelse af årsregnskabet .

14.

Vi har oplyst revisor om identit eten af virksomhedens nærtstående part er og om alle relationer t il og
transakt ioner med nærtstående part er, som vi er blevet bekendt med.
Skatt emæssige opgørelser mv. i t ilknytning t il årsregnskabet er opgjort eft er gældende skatt elovgivning og
almindeligt anerkendt e retningslinjer. Vi har foret aget de nødvendige skatt emæssige korrekt ioner for at
sikre de korrekt e skat t emæssige værdiopgørelser og korrekt skat tepligt ig indkomst.

16.

Vi har ingen planer eller int ent ioner, der væsent ligt kan ændre de regnskabsmæssige værdier eller
klassifikat ionen af akt iver og forpligtelser i årsregnskabet.

17.

Virksomheden har ejendomsret t il alle akt iver, og ingen akt iver er behæft et med ejendomsforbehold eller er
pant sat ud over det omfang, der er oplyst i årsregnskabet .

18.

Vi har, hvor det er krævet, indarbejdet og oplyst alle forpligtelser, såvel akt uelle forpligt elser som
eventualforpligtelser, og har i årsregnskabet oplyst alle garant ier og sikkerhedsst illelser over for
tredjemand.

19.

Vi anerkender vores ansvar for udformningen og implement eringen af int ern kontrol, og vi har underret t et
revisor om eventuelle fejl eller mangler i vores int erne kont roller, som vi er bekendt med.

20.

Ingen direkt ør, bestyrelsesmedlem eller kapit alejere har lån i selskabet (eller har haft det i året s løb) ud over
de i årsregnskabet anført e.

21.

Ledelsen anser virksomhedens forsikringsdækning for t ilstrækkelig.

22.

Regnskabsmateriale er t il st ede og opbevares fort sat på forsvarlig og bet ryggende måde.

Ovennævnt e bekræft es hermed:
København V, den

Bjarke Svendsen

/

2019
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Tjekliste for udarbejdelse af årsrapport for kulturinstitutioner der
modtager et årligt driftstilskud over 200.000 kr. til og med 10 mio. kr. fra Kulturministeriet.
Tjeklist en er udarbejdet i t ilknyt ning t il bekendt gørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administ rat ive forhold for
modt agere af drift st ilskud fra Kult urminist eriet med henblik på at sikre, at årsrapport en opfylder kravene i lovgivningen.
Tjeklist en er udfyldt af Søren Odd Langhoff den 16-05-2019.

Inst it ut ionens navn: Snyk
Regnskabsår: 2018

Årsregnskabet er påt egnet af inst it ut ionens revisor (dat o): 16-05-2019
Revisionsprot okollat et er påt egnet af inst it ut ionens best yrelse (dat o): 16-05-2019
(ikke foreninger, der får 1 mio. kr. eller derunder):
Revisionsprot okollat et er påt egnet af inst it ut ionens revisor (dat o): 16-05-2019
(ikke foreninger, der får 1 mio. kr. eller derunder):

Kontrolpunkt
A

1

Nej

Bemærkninger.
Hvor det er relevant noteres sidetal i årsrapporten

Formkrav til årsrapporten
Er inst it ut ionens navn, organisat ionsform og regnskabsperioden anført ?

2

Ja

X

Er der i årsregnskabet redegjort for anvendt regnskabspraksis? Hvis der er sket et skift i regnskabsprincipperne, hvordan påvirker skift et inst it ut ionens ba-

X

lance?
3

Indeholder årsregnskabet en result at opgørelse og
balance (dvs. opgørelse af akt iver og passiver)?

4

X

Har inst it ut ionen gjort årsrapport en offent ligt t ilgængelig på sin hjemmeside? OBS: Årsrapport en skal offent liggøres, når den er godkendt af inst it ut ionens le-

x

delse og best yrelse, senest 6 måneder eft er regnskabsåret s afslut ning.
B

Ledelsesberetningen

5

Indeholder årsrapport en en ledelsesberet ning hvori
der redegøres for året s drift og forvent ningerne t il
det kommende år samt øvrige forhold af bet ydning
for den selvejende inst it ut ion, som ikke direkt e fremgår af det øvrige årsregnskab. Ledelsesberet ningen
skal desuden indeholde en redegørelse for, i hvilken

x

udst rækning akt ivit et er er blevet gennemført i overensst emmelse med det budget t erede og med de
målsæt ninger, der er opst illet for den selvejende inst it ut ion, herunder målsæt ninger opst illet i

1

Penneo dokumentnøgle: W56FQ-F3ZT5-XC5MU-Y4MVB-TGEIH-SU2TO

Årsregnskabet er påt egnet af inst it ut ionens ledelse og best yrelse (dat o): 16-05-2019

Kontrolpunkt

Ja

Nej

Bemærkninger.
Hvor det er relevant noteres sidetal i årsrapporten

event uelle aft aler med Kult urminist eriet eller andre
t ilskudsydere. Endelig skal ledelsesberet ningen indeholde en opgørelse over udviklingen i akt ivit et sniveauet . OBS: Vejledning om ledelsesberet ning findes
på Kult urminist eriet s Vidennet .

C
6

Teknisk gennemgang af årsregnskabet
Er regnskabst al for det foregående regnskabsår samt
budget t al for regnskabsåret opført i result at opgørelsen, således at der er umiddelbar sammenlignelighed
mellem regnskabst al og budget t al? OBS: Slot s- og

X

Kult urst yrelsens budget - og regnskabsmodel skal følges, se Kult urminist eriet s Vidennet .
7

Er drift st ilskuddet fra Slot s- og Kult urst yrelsen / Kult urminist eriet korrekt opt aget som indt ægt i regnska-

X

bet og eft er omst ændighederne specificeret ?
Er event uelle t ilskud fra kommune(r), region(er) og
event uelle t ilskud fra fonde og sponsorer mv. specifi-

X

ceret ?

D
9

Gennemgang og vurdering af revisionspåtegningen i årsregnskabet og revisionsprotokollatet
Er revisionen udført af en st at saut oriseret eller regist reret revisor?

10

X

Har der fundet revisorskift st ed?
Hvis ja; hvad er årsagen t il skift et ?

11

X

Fremgår det af revisors påt egning t il årsregnskabet ,
at revisionen er foret aget i overensst emmelse med

X

god offent lig revisionsskik?
12

Fremgår det af revisors påt egning t il årsregnskabet ,
at revisor har påset

•

at regnskabet er opst illet og revideret i overensst emmelse med de regler, der er fast sat i drift st ilskudsbekendt gørelsen og evt . sekt orlovgivning

•

at det ikke indeholder væsent lige fejl og mangler, samt

•

X

at de disposit ioner, der er omfat t et af regnskabsaflæggelsen er i overensst emmelse med
meddelt e bevillinger, love og andre forskrift er
samt indgåede aft aler og sædvanlig praksis, og

•

ved st ikprøver har eft erprøvet , at evt . projekt t ilskud, der indgår i inst it ut ionens regnskab, er anvendt t il formålet ?

13

Har revisor t aget forbehold i forbindelse med revisionspåt egningen i årsregnskabet ?

X

Hvis ja; hvilke(t ) forbehold er der t ale om?
14

Indgår der i revisionspåt egningen i årsregnskabet en
erklæring fra revisor om at den udført e forvalt ningsrevision har givet anledning t il krit iske bemærknin-

X

ger, fordi revisor vurderer, at forvalt ningen har været
mangelfuld?

2
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8

Kontrolpunkt
15

Ja

Nej

Bemærkninger.
Hvor det er relevant noteres sidetal i årsrapporten

Fremgår det af revisionsprot okollat et ,

•

at der er foret aget revision i året s løb, hvor revisor har undersøgt de eksist erende forret ningsgange, med henblik på at påse, om den int erne
kont rol er bet ryggende?

•

at revisor har påset , at ledelsesberet ningen in-

X

deholder de faglige afrapport eringer, som kræves i henhold t il rammeaft ale, t ilsagnsbrev og
øvrige t ilskudsbet ingelser fast sat af Slot s- og
Kult urst yrelsen, og at afrapport eringerne er ret visende
16

Er der i revisionsprot okollat et indført oplysninger om
hvilke revisionsarbejder, der er udført og result at et

X

heraf?
Er der i revisionsprot okollat et indført oplysninger om
væsent lig usikkerhed, fejl eller m angler vedr. inst it u-

X

t ionens bogholderi, regnskabsvæsen og int erne kon-
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17

t rol? Hvis ja, hvilke oplysninger er der indført ?
18

Er det i revisionsprot okollat et oplyst , hvorvidt revisionen har givet anledning t il bem ærkninger med hensyn t il, om t ilskuddet er anvendt i overensst emmelse

X

med t ilskudsforudsæt ningerne, herunder målsæt ningerne i en event uel rammeaft ale med Kult urminist eriet ? Hvis ja, hvilke bemærkninger er der t ale om?
19

Har best yrelsen og ledelsen redegjort for init iat iver
som følge af revisors event uelle bemærkninger samt

X

event uelle forbehold?
20

Er det i revisionsprot okollat et oplyst , om revisor opfylder lovgivningens krav t il uafhængighed?

21

X

Er det i revisionsprot okollat et oplyst , om revisor under revisionen har modt aget alle de oplysninger, der

X

er anmodet om?

E
22

M ateriel gennemgang og vurdering af årsregnskabet
Giver not erne t il årsregnskabet et fyldest gørende
indblik i inst it ut ionens drift og regnskabsresult at ?

x

Event uelle øvrige bemærkninger t il årsrapport en:

3

Slagtehusgade 30, 1
1715 København V
(CVR-nr. 25 91 66 89)

Årsrapport for 2018
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Indholdsfortegnelse

Side
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Påtegninger

Ledelsespåt egning

3

Den uafhængige revisors revisionspåt egning

4

Ledelsesberetning
8
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Ledelsesberet ning

Årsregnskab for 1. januar - 31. december 2018

Anvendt regnskabspraksis

21

Result at opgørelse

23

Økonomioversigt med akt ivit et sbasereret udgift sfordeling og egenkapit al

24

Balance

25

Not er

27

Bemærkninger t il not er

37

Bilag til ledelsesberetning

Akt ivit et s- og result at oversigt 2018

39

Afrapport ering af projekt t ilskud fra St at ens Kunst fonds Projekt st øt t eudvalg for M usik for 2018

49

Nøglet al og indikat orer

57
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SNYK

Institutionsoplysninger

Institutionen

SNYK
Slagt ehusgade 30, 1

Telefon:

Bestyrelse

Hjemmeside:

33 93 00 24
w w w .snyk.dk

E-mail:

snyk@snyk.dk

CVR-nr.

25 91 66 89

Hjemst ed:

København

Regnskabsperiode:

1. januar - 31. december 2018

M omsregist rering:

Siden 1. januar 2001
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1715 København V

Erik Bach, formand
Anders Laursen, næst formand
Anna Berit Asp Christ ensen
Sanne Krogh Grot h
Ejnar Kanding
M ark Lorenzen
Lot t e Anker

Leder

Bjarke Svendsen

Revision

bp-revision
regist rerede revisorer FSR - danske revisorer
godkendt revisionsfirma
Råmosevej 11A, 4672 Klippinge
w w w .bp-revision.dk

2

SNYK

Ledelsespåtegning

Best yrelsen og lederen har dags dat o aflagt årsregnskabet for 2018 for SNYK.
Årsregnskabet er aflagt i overensst emmelse med drift st ilskudsloven.
Vi anser den valgt e regnskabspraksis for hensigt smæssig og anser årsregnskabet for at give et ret visende
billede af inst it ut ionens akt iver og passiver, finansielle st illing samt result at et .
Ledelsesberet ningen indeholder eft er vores opfat t else en ret visende redegørelse for de forhold,
beret ningen omhandler.
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Årsregnskabet indst illes t il best yrelsens godkendelse.

København, den 16. maj 2019

Leder

Bjarke Svendsen

Bestyrelse

Erik Bach

Anders Laursen

formand

næst formand

Sanne Krogh Grot h

Ejnar Kanding

Anna Berit Asp Christ ensen

M ark Lorenzen

Lot t e Anker
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SNYK

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i SNYK
Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for SNYK for perioden 1. januar - 31. december 2018, der omfat t er
result at opgørelse, balance og not er herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes eft er
bekendt gørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administ rat ive forhold for modt agere
af drift st ilskud fra Kult urminist eriet (hereft er benævnt drift st ilskudsloven). Revisionen har ikke omfat t et
de i årsregnskabet anført e budget t al.
Det er vores opfat t else, at årsregnskabet giver et ret visende billede af SNYK's akt iver, passiver og
januar - 31. december 2018 i overensst emmelse med drift st ilskudsloven samt den t ilhørende
bekendt gørelse nr. 1701 af 21. december 2010.
Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensst emmelse med int ernat ionale st andarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offent lig revisionsskik, idet revisionen udføres på
grundlag af best emmelserne i drift st ilskudsloven. Vores ansvar ifølge disse st andarder og krav er nærmere
beskrevet i revisionspåt egningens afsnit ” Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet ” . Vi er
uafhængige af SNYK i overensst emmelse med int ernat ionale et iske regler for revisorer (IESBA’s Et iske
regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige et iske
forpligt elser i henhold t il disse regler og krav. Det er vores opfat t else, at det opnåede revisionsbevis er
t ilst rækkeligt og egnet som det opnåede revisionsbevis er t ilst rækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Fremhævelse af forhold vedrørende anvendt regnskabspraksis
Vi henleder opmærksomheden på, at årsregnskabet udarbejdes eft er lov om økonomiske og

administ rat ive forhold for modt agere af drift st ilskud fra Kult urminist eriet og regler fast sat i
bekendt gørelse om økonomiske og administ rat ive forhold for modt agere af drift st ilskud fra
Kult urminist eriet og ikke eft er en regnskabsmæssig begrebsramme med generelt formål. Vores konklusion
er ikke modificeret vedrørende det t e forhold.
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

SNYK har som sammenligningst al t il result at opgørelsen og t ilhørende not er for regnskabsåret 2018
medt aget det af best yrelsen og Slot s- og Kult urst yrelsen godkendt e result at budget for 2018.
Budget t allene i result at opgørelsen og t ilhørende not er har ikke været underlagt revision. Vores
konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.

4
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finansielle st illing pr. 31. december 2018 samt af result at et af SNYK's akt ivit et er for regnskabsåret 1.

SNYK

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et ret visende billede i
overensst emmelse med drift st ilskudsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den int erne kont rol, som
ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab som ledelsen anser for nødvendig for at
udarbejde et årsregnskab uden væsent lig fejlinformat ion, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere SNYK's evne t il at fort sæt t e
drift en, at oplyse om forhold vedrørende fort sat drift , hvor det t e er relevant , samt at udarbejde
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fort sat drift , medmindre ledelsen ent en har t il
hensigt at likvidere SNYK, indst ille drift en eller ikke har andet realist isk alt ernat iv end at gøre det t e.
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Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsent lig

fejlinformat ion, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåt egning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garant i for, at en revision,
der udføres i overensst emmelse med int ernat ionale st andarder om revision og de yderligere krav, der er
gældende i Danmark, samt god offent lig revisionsskik, alt id vil afdække væsent lig fejlinformat ion, når
sådan findes. Fejlinformat ioner kan opst å som følge af besvigelser eller fejl og kan bet ragt es som
væsent lige, hvis det med rimelighed kan forvent es, at de enkelt vis eller samlet har indflydelse på de
økonomiske beslut ninger, som regnskabsbrugerne t ræffer på grundlag af årsregnskabet .
Som led i en revision, der udføres i overensst emmelse med int ernat ionale st andarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offent lig revisionsskik, foret ager vi faglige
vurderinger og opret holder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

∗

Ident ificerer og vurderer vi risikoen for væsent lig fejlinformat ion i årsregnskabet , uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reakt ion på disse risici
samt opnår revisionsbevis, der er t ilst rækkeligt og egnet t il at danne grundlag for vores konklusion.
Risikoen for ikke at opdage væsent lig fejlinformat ion forårsaget af besvigelser er højere end ved
væsent lig fejlinformat ion forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfat t e sammensværgelser,
dokument falsk, bevidst e udeladelser, vildledning eller t ilsidesæt t else af int ern kont rol.

∗

Opnår vi forst åelse af den int erne kont rol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende eft er omst ændighederne, men ikke for at kunne udt rykke en
konklusion om effekt ivit et en af SNYK's int erne kont rol.

∗

Tager vi st illing t il, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og t ilknyt t ede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet , er rimelige.

∗

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fort sat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsent lig
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe bet ydelig t vivl om SNYK's evne
t il at fort sæt t e drift en. Hvis vi konkluderer, at der er en væsent lig usikkerhed, skal vi i vores
revisionspåt egning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne
oplysninger ikke er t ilst rækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på
det revisionsbevis, der er opnået frem t il dat oen for vores revisionspåt egning. Fremt idige
5
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∗

Tager vi st illing t il den samlede præsent at ion, st rukt ur og indhold af årsregnskabet , herunder
not eoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende t ransakt ioner og
begivenheder på en sådan måde, at der gives et ret visende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverst e ledelse om blandt andet det planlagt e omfang og den t idsmæssige
placering af revisionen samt bet ydelige revisionsmæssige observat ioner, herunder event uelle bet ydelige
mangler i int ern kont rol, som vi ident ificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberet ningen herunder bilag t il ledelsesberet ningen.

vi udt rykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberet ningen og bilag t il
ledelsesberet ningen.
I t ilknyt ning t il vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberet ningen og bilag t il
ledelsesberet ningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberet ningen og bilag t il
ledelsesberet ningen er væsent ligt inkonsist ent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen
eller på anden måde synes at indeholde væsent lig fejlinformat ion. Vi har påset , at ledelsesberet ningen
herunder bilag t il ledelsesberet ningen indeholder de faglige afrapport eringer, som kræves i henhold t il
rammeaft ale, t ilsagnsbrev og øvrige t ilskudsbet ingelser fast sat af Slot s- og Kult urst yrelsen, og at
afrapport eringerne er ret visende, jf. §§ 15-20 i Bekendt gørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om
økonomiske og administ rat ive forhold for modt agere af drift st ilskud fra Kult urminist eriet .
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberet ningen og bilag t il ledelsesberet ningen
indeholder krævede oplysninger i henhold t il drift st ilskudsloven. Baseret på det udført e arbejde er det
vores opfat t else, at ledelsesberet ningen og bilag t il ledelsesberet ningen er i overensst emmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensst emmelse med kravene i drift st ilskudsloven. Vi har ikke fundet
væsent lig fejlinformat ion i ledelsesberet ningen og bilag t il ledelsesberet ningen.
Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de disposit ioner, der er omfat t et af regnskabsaflæggelsen, er i

overensst emmelse med meddelt e bevillinger, love og andre forskrift er samt med indgåede aft aler og
sædvanlig praksis, og at der er t aget skyldige økonomiske hensyn ved forvalt ningen af de midler og drift en
af de virksomheder, der er omfat t et af årsregnskabet .
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Vores konklusion om årsregnskabet omfat t er ikke ledelsesberet ningen og bilag t il ledelsesberet ningen, og
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I t ilknyt ning t il vores revision af årsregnskabet er det i overensst emmelse med god offent lig revisionsskik
vores ansvar at udvælge relevant e emner t il såvel juridisk-krit isk revision som forvalt ningsrevision. Ved
juridisk-krit isk revision eft erprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgt e emner, om de
disposit ioner, der er omfat t et af regnskabsaflæggelsen, er i overensst emmelse med meddelt e bevillinger,
love og andre forskrift er samt med indgåede aft aler og sædvanlig praksis. Ved forvalt ningsrevision
vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgt e syst emer, processer eller disposit ioner
underst øt t er skyldige økonomiske hensyn ved forvalt ningen af de midler og drift en af de virksomheder,
der er omfat t et af årsregnskabet .
Hvis vi på grundlag af det udført e arbejde konkluderer, at der er anledning t il væsent lige krit iske
bemærkninger, skal vi rapport ere herom.
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Vi har ingen væsent lige krit iske bemærkninger at rapport ere i den forbindelse.

Klippinge, den 16. maj 2019
bp-revision
regist rerede revisorer FSR - danske revisorer
godkendt revisionsfirma
CVR.nr. 15735376

Bent Pedersen
regist reret revisor FSR
mne10769
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Årets drift og resultater i hovedtræk

2018 var kendet egnet af st ore forandringer for Snyk. Den mangeårige leder Thorbjørn Tønder Hansen
frat rådt e sit job ved udgangen af 2017, og Bjarke Svendsen t ilt rådt e som ny leder 1/ 1 2018. Få måneder
senere skiftede Snyks mangeårige kommunikat ionsansvarlige job, så også på denne post kom der ligeledes
ny bemanding. I det te tilfælde fra 15/ 4 2018.

Året s result atet er en smule under det budget t erede, men giver ikke anledning t il bekymring. Således findes
årsagen t il, at overskuddet er ca. 50.000 under det budget t erede i, at Snyk i maj 2018 flyt t ede. Der var
udgift er forbundet med flytningen og dobbelt husleje i nogle måneder. Tilsammen i en størrelsesorden, som
beskedent overst iger den 50.000 kroners afvigelse, der er i overskuddet .
Snyk valgte at flyt t e af flere årsager. For det først e ønskede vi en mere cent ral og t ilgængelig beliggenhed,
hvilket vi har fået med vores nye adresse i Kødbyen. For det andet er huslejen nogle t usinde kroner billigere
om måneden end den var i vores gamle lejemål på Amager, og slut t eligt ønskede Snyk en mere synergifyldt
beliggenhed, hvor vi i vores daglige virke omgås personer og inst it ut ioner, som kan inspirere og kvalificere
vores arbejde. Således deler vi i dag kont or med CPH Opera Fest ival og Talk Tow n og plejer hyppig omgang
med mange af de kulturakt ører, som er bosat i Kødbyen og på Vesterbro - herunder de to
genreorganisat ioner JazzDanmark og Tempi.
I 2018 var Snyk medarrangør og samarbejdspart ner på akt ivit et er i Danmark og udlandet . Derigennem har
Snyk st yrket sit samarbejde med miljøernes aktører og skabt en synlig integreret indsats på tværs af Snyks
hovedopgaver. M ed andre ord arbejder Snyk ud fra en t ro på, at fremgang i ét domæne avler fremgang i
andre. Deri best år synergierne mellem de forskellige indsat sområder hos Snyk.
Snyk har været akt iv gennem t ilst edeværelser på- og i samarbejder med diverse fest ivaler, net værk og
nøgleakt ører fra vores felt . Vi har fremmet den danske musiks bet ingelser i udlandet , og fort løbende
forbundet vores udenlandske kont akt er t il rådighed for danske akt ører, så også de får gavn og glæde af Snyks
int ernat ionale virke.
Det er best yrelsens og ledelsens opfat telse, at Snyks akt ivit eter i 2018 samlet set har understøt tet både
St at ens Kunst fonds Projekt st øt t eudvalg for M usik og Snyks egen vision og mission, som den fremgår af
rammeaftalen for 2017-2020. Regnskabsåret slut ter med et result at på kr. 5.953. Således er Snyks
egenkapit al øget og udgør ult imo 2018 kr. 235.317.
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Regnskabsåret slut ter med et result at på kr. 5.953. Således er Snyks egenkapit al øget og udgør ult imo 2018
kr. 235.317.
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M ålopfyldelse på Snyk’s opgaveområder i 2018

I.

Informat ions-, rådgivnings- og net værksvirksomhed

II.

Projektvirksomhed

III.

Tilskudsvirksomhed

IV.

Indt ægt sdækket virksomhed

I.

Information, rådgivning og netværk

På det t e opgaveområde er aft alt følgende result atmål med St at ens Kunst fonds Projekt st øt t eudvalg for
M usik:
Opgave

Resultatmål

Informat ions-, rådgivnings-, og

Snyk fremmer diversit et og øger synligheden af akt ivitet er i hele

net værksvirksomhed

Danmark og udlandet indenfor Snyk’s genreområder
Snyk opt imerer og skaber synergi mellem digit al og akt ivit et sbaseret
rådgivnings- og netværksvirksomhed over for akt ører inden for Snyks
genreområder i både Danmark og udlandet
Snyk

fremmer

sammenhængskraft en

og netværksvirksomheden

blandt regionale spillesteder, fest ivaler og øvrige arrangører i dansk
musikliv med fokus på vækst lag, smalle genrer samt nyst artede
init iat iver og skaber rammer for synergi og øget akt ivit et mellem disse
Snyk styrker musik-akt ører st øtt et af St at ens Kunst fond i deres arbejde
med økonomi og administ rat ion
På det te opgaveområde bogført e Snyk i 2018 indt ægter på kr. 1,14 mio. og udgift er på kr. 1,15 mio. med et
underskud på kr. 7.857.
Information
I forlængelse af ansæt t elsen af en ny person på kommunikationsområdet , blev Snyks
kommunikat ionsst rategi omlagt . Historisk har Snyk brugt mange ressourcer på at beret t e om koncert er ude
i landet - koncert er, som allerede blev formidlet af arrangørerne selv.

Snyk beslut t ede derfor at investere flere ressourcer i at yde hjælp t il selvhjælp. Dvs. at vi har opprioriteret
rådgivningsseancer med akt ører fra hele landet om, hvad den gode hist orie er, hvad en god pr-strat egi består
af osv. Ønsket er, at akt ørerne bliver selvhjulpne og ikke skal forlade sig på Snyk t il fort løbende formidling.
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I det følgende gennemgås Snyk’s fire opgaveområder, som de er defineret i rammeaft alen for 2017 – 2020,
med en generel vurdering af opfyldelsesgrad samt eksempler på akt ivitet er. Nøglet al og indikatorer for hvert
opgaveområde er præsenteret t il sidst i regnskabet .
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Responsen på den nye t ilgang har været posit iv, da brugerne har oplevet , at Snyk ikke blot er et skrivende
ekko af init iat iver de allerede er søsat, men i stedet et rådgivende vidensorgan, som bidrager t il at
forhåndskvalificere kvaliteten af arbejdet lokalt og derigennem gøre akt ørerne mere selvhjulpne. Således har
vi gennemført bet ragt eligt flere rådgivningsforløb på pr-området end t idligere år.

Fremfor at lægge store mængder kræft er at agere nyhedsorgan med en snæver målgruppe, har vi målret tet
kommunikat ionsindsat sen mod de brede nyhedsmedier med henblik på, at nichemusikken og lydkunsten,
som vi repræsenterer, opnår st ørre klangbund i offentligheden. Dels gennem egne projekt er, men i ligeså høj
grad har vi gennem presserådgivningsforløb ansporet akt ører fra Snyks virkefelt t il at søge opmærksomheden
hos massemedierne.
Tilt aget er led i en langsigt et kommunikat ionsst rat egi om at række ud t il nye publikums- og
forbrugersegmenter. Alene omt alen af Snyks “ egne” akt ivit eter nåede adskillige avisforsider samt
omfat tende indslag i både landsdækkende radio og på t v. På den baggrund anser Snyk st rat egien for vellykket
og målet om at udbrede kendskabet t il den ny, eksperimenterende musik og lydkunst i 2018 for at være nået.
Snyk har i 2018 desuden udsendt 16 nyhedsbreve t il flere end 1600 faste abonnent er.
Snyk vurderer at målopfyldelsen er t ilfredsst illende.
Rådgivning og netværk i Danmark

2018 bød på en eksplosiv vækst i rådgivningsakt ivit et en på Snyk. Dett e foranlediget af t re faktorer: for det
først e blev der administ rat ivt åbnet for, at det daglige personale i videre omfang end t idligere kunne yde
rådgivning, for det andet grundet den allerede omt alte st rategiske ændring på kommunikat ionsområdet og
for det t redje har en del nye miljøer, som ikke t idligere har orient eret sig mod Snyk, søgt rådgivning hos os.
Snyk har gennemført flere end 60 rådgivningssamt aler og -forløb i 2018 med alt fra komponist er,
pladeselskaber, booking-agent urer, museer, fest ivaler, arkiver m.m. - danske som int ernat ionale. Det er
t ilfredsst illende at konst at ere, at der er øget t ilst rømning af aktører, som søger rådgivning hos Snyk, og at
de t ilsammen repræsent erer et bredere miljø end det, som historisk har benyt tet sig af Snyk.
Det tolkes som et udt ryk for, at miljøerne er blevet mere bekendt med Snyks ydelser, at der er t illid t il Snyks
faglighed, og at modt agere har haft gode erfaringer med de rådgivningsforløb de har været igennem.
På net værkssiden har Snyk priorit eret at styrke relat ionerne t il den museale verden for derigennem at
fremme bet ingelserne for lydkunst en. Den gren af musikken, som ikke nat urligt har hjemme i koncert haller
og på spillest eder, har vanskelige præsent at ionsbet ingelser. Derfor har Snyk vurderet , at det er væsent ligt
at agere fremmende for den gren af musikken. Snyk havde under G((o))ng Tomorrow hovedsæde på
Copenhagen Cont emporary, hvilket har resulteret i, at der i 2019 præsenteres koncerter på kunst cent ret
også uden for fest ivalen. Ligeledes var Snyk samarbejdspart ner på M useet For Samt idskunst i Roskildes
udst illing om Henning Christ iansen, og vi igangsat t e et samarbejde med ARoS og det regionale spillest ed
Radar i Aarhus om et lydkunst residency i 2020. Et residency, der resulterer i workshops, koncerter og art ist
t alks.
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Snyk benyt ter i dag primært Snyk.dk t il formidlingen af større nyheder, som har landsdækkende int eresse
samt akt ivit et er, som Snyk er init iator t il eller medafsender på. Formidling af projekt er, koncerter osv., som
overvejende har lokal int eresse finder sted på Facebook.
Det har været ønsket at skabe et mere st rømlinet snyk.dk og således et ablere st ørre gennemsigt ighed for,
hvad man som akt ør kan bruge sin genreorganisat ion til. Det være sig, hvilke økonomiske midler, Snyk råder
over, som man kan søge om at få del i, hvilke mediepart nerskaber og øvrige samarbejder, Snyk indgår i.
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Også polit isk blev der arbejdet for at henlede t ilskudsgivernes opmærksomhed på, at det tværmediale kunst
har vanskelige t ilskuds- og præsent at ionsbet ingelser. Snyks leder t alt e om emnet for de kunst faglige udvalg
under Slot s- og Kult urst yrelsen i forlængelse af et brev st ilet t il Formand M ichael Bojesen om emnet .
Snyk har i 2018 haft adskillige samarbejds- og netværkspart nere i Danmark, herunder art FREQ., CPH Opera
Fest ival, Goet he-Inst it ut Dänemark, Cinemat eket , CPH:DOX Copenhagen Jazz Fest ival, CPH:PIX, DR
Koncert huset , Glyptoteket , JazzDanmark, Koncert Kirken, SunShip, Peryton Galleri, Proton, Rytmisk M usik
Konservatorium (RM C), Stat ens M useum for Kunst, Copenhagen Cont emporary, Alice og M useet For
Samt idskunst, der bidrager t il Snyks muligheder for at påvirke, rådgive og udvikle genremiljøet .
Snyk vurderer, at målopfyldelsen er t ilfredsst illende.
Projektvirksomhed

Opgave

Projektvirksomhed

Resultatmål

Snyk styrker samarbejdsbaseret projektvirksomhed på egne
plat forme såvel som på øvrige akt ørers plat forme inden for Snyks
genreområder i hele Danmark med særligt fokus på diversit et ,
t alent og kunst nerisk kvalitet
Snyk opt imerer det langsigtede int ernat ionale udvekslingsarbejde
inden for Snyks genreområder

På det te opgaveområde bogført e Snyk i 2018 indt ægter på kr. 3,16 mio. og udgift er på kr. 3,16 mio. med et
overskud på kr. 8.467.
G((o))ng Tomorrow
G((o))ng Tomorrow Fest ivalen 2018 gennemført es på Det Kongelige Danske M usikkonservatorium,
Copenhagen Cont emporary, Koncertkirken, DR Koncert huset og Alice. Foruden koncerterne på fest ivalen var
G((o))ng Tomorrow akt iv i koncert er, talks og samarbejder på Alice, i DR Koncert huset , CPH Opera Fest ival,
CPH:PIX, SunShip, Cinemat eket , Koncert kirken, M useet For Samt idskunst , Det Kongelige Danske
M usikkonservatorium, RM C, Copenhagen Contemporary, Teat erØen, M ayhem, Indgreb, TalkTow n, AVIS,
Art hur Hot els, Brus, Isle of M øn, Hårbølle M ejeri m.fl. Samlet set var G((o))ng Tomorrow en del af 32
produkt ioner i 2018.

På G((o))ng Tomorrow
ændrede vi i 2018 pressest rat egi med henblik på at sikre, at den ny,
eksperimenterende musik og lydkunst fik mere omt ale, end t radit ionen ellers byder. Vi er nemlig af den
overbevisning, at det er en selvopfyldende profet i, at medier ikke vil beskæft ige sig med den nye musik.
I al beskedenhed er det vores vurdering, at den omkalfat rede pressest rategi lykkedes. G((o))ng Tomorrow fik
i 2018 usædvanlig megen omt ale og var således at finde på t re kult urforsider i Polit iken, fik flere anmeldelser
og anbefalinger deri, var i BTM X, Informat ion, Weekendavisen og Berlingske, DR P1, DR P2 og mest
spekt akulært fremført es et nykomponeret værk live på P3 i bedst e sendet id kl. 16.00. Ydermere dækkede
også Radio24Syv, DR2, Sceneblog, Kult urformidleren og Gaffa fest ivalen (se bilag 3).
Takket være den omfat tende pressedækning af fest ivalens opt rædende fik danske og udenlandske kunst nere
usædvanligt megen omt ale, og vi fik demonst reret over for Snyks eget miljø, at pressen fakt isk kærer sig om
vores område. Afledt heraf, har Snyk siden afholdelsen i november også fået adskillige henvendelser med
henblik på rådgivning i st rat egisk forankret pressearbejde og gennemført mange forløb om det .
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På året s fest ival udgjordes delegat programmet af personer fra fx. Big Ears Festival i Knoxville, Cafe Oto i
London, Ult ima Fest ival i Oslo, et London-baseret pladeselskab (Penult imat e Press), Suoni Per Il Popolo
fest ivalen i M ont real, Tel Galley i Los Angeles, PS1 M oM a i New York. m.fl.
Siden fest ivalen er følgende projekter blevet et ableret som konsekvens af vores delegat program:
St or int ernat ional sat sning på komponist en Henning Christ iansen (som blev fremført på G((o))ng Tomorrow
2018), hvor københavnske og internat ionale musikere fremfører værker af ham i Los Angeles, Berlin,
M ont real, London, Stockholm, Oslo, M øn og sandsynligvis Reykjavik og Thorshavn.

Foruden at spille på fest ivalen giver de førnævnt e alle som minimum t re yderligere koncert er i Canada. Dvs.
at samlet set result erer delegat programmet på G((o))ng Tomorrow 2018 i +24 koncerter med Københavnbaserede musikere i Canada alene i juni 2019.
Simon Løffler (som opt rådte på G((o))ng Tomorrow 2018) er best ilt t il at spille på Big Ears Fest ival i 2020.
G((o))ng Tomorrow har indgået en aft ale med Big Ears om en dansk sat sning i 2020 + 2021. Projekt et er et
samarbejde mellem G((o))ng Tomorrow , det regionale spillest ed Alice, Dacapo Edit ion S, JazzDanmark, Slot sog Kult urstyrelsen, Nordisk Kult urfond, M usic Norw ay (der vil også spille norske art ist er) og selvsagt Big Ears
Fest ival.
Penult imat e Press et ablerer et særligt pladeselskab dedikeret t il Henning Christ iansens virke.
Cafe Ot o har forpligt et sig på at præsent ere en aft en med eksperiment erende dansk musik i samarbejde med
G((o))ng Tomorrow . Herunder en to-dages show case med Inst it ut For Dansk Lydarkæologi, som Snyk
int roducerede for Cafe Otos repræsent ant er under delegat programmet .
M ed G((o))ng Tomorrow som plat form gennemførtes i 2018 i alt 31 koncert er, og der blev afholdt 11 G((o))ng
Tomorrow Fest ivalkoncerter. G((o))ng Tomorrow s samlede publikumst al i 2018 er opgjort t il 8.134.
Snyk styrkede udviklingen af fest ivalens plat form, den løbende koncert række og selve fest ivalperioden
gennem t æt t e samarbejder med Glyptoteket , Alice, DR Koncert huset , CPH Opera Fest ival, CPH:PIX, SunShip,
Cinemateket , Koncertkirken, M useet For Samt idskunst , Det Kongelige Danske M usikkonservatorium, RM C,
Copenhagen Cont emporary, Teat erØen m.fl.
I kølvandet på G((o))ng Tomorrow 2018 udsendt es et kvalit at ivt spørgeskema til et udpluk af fest ivalens
publikum. Spørgeskemaet var baseret på " Ønskekvisten - En håndbog i evaluering af t eater, dans og musik"
af Jørn Langsted, Karen Hannah og Charlot t e Rørdam Larsen.
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Et residency-program for danske kunst nere i Joshua Tree (USA) baseret på Henning Christ iansen.
En dansk satsning i juni 2019 på Suoni Per Il Popolo-fest ivalen i M ont real, hvor følgende københavnske
musikere opt ræder: Lott e Anker, KYO, Danielle Dahl, Soho Rezanejad, Niels Lyhne Løkkegaard og Andreas
Borregaard.

SNYK

Ledelsesberetning

Undersøgelsens svar-gennemsnit var som følger, vurderet ud fra en skala fra 1-5 (1 = lav værdi, 5 = høj værdi)
af
af
af
af
af
af
af
af
af
af
af
af

koncert ens ambit ioner: 4,7
kommunikat ion af koncerten: 4,4
koncert ens originalit et : 4,6
koncert ens evner og færdigheder: 4,4
koncert ens håndværksmæssige formåen: 4,4
koncert ens professionalisme: 4,1
koncert ens personlige præg: 4,6
koncert ens nødvendighed: 4,1
koncert ens samspil med t iden: 4,1
koncert ens dialog med publikum: 3,9
koncert ens mod/ evne t il at sat se: 4,3
koncert ens øjenåbnende effekt : 4,1

Snyk vurderer at målopfyldelsen har været t ilfredsst illende.
Snyk har i sin afrapport ering t il Københavns Kommune vedrørende kommunens bevilling t il G((o))ng
Tomorrow 2018 meddelt at alle forudsæt ninger i kommunens bevillingsskrivelse er opfyldt .
National projektvirksomhed

På det nat ionale projektvirksomhedsområde har 2018 været et akt ivt år, hvor Snyk har gennemført en lang
række projekt er enten alene eller i samarbejde med relevante part nere.
I samarbejde med JazzDanmark lancerede Snyk et landsdækkende undervisningsprojekt ret t et mod børn og
unge i alderen 9-17 år på danske asylcent re. Formålet er at udvikle nye undervisningsmetoder i musik ved
at skabe kreat ive frirum, der vækker børnenes glæde ved musik og st yrker deres fællesskabsfølelse og
samarbejdsevner. Projektet var t il stor glæde for de delt agende børn, og de beskikkede musikere kører nu
projekt et videre på eget init iat iv.
Snyk har dert il indgået i et udviklingsarbejde i samarbejde med bl.a. Thy Selskab for M usikalsk Scenekunst
og Thisted Kommune om projekt et Thy Cent re for M usical Art s (TCM A). Ambit ionen er, at skabe et
int ernat ionalt t ilbud t il professionelt udøvende musikere, inst rument byggere, komponister, dansere,
forskere m.fl. inden for musikalsk scenekunst – herunder eksperiment er, forskning og formidling og
koncert sal. Snyk har delt aget på indledende møder vedrørende projekt et i Thy og er nu t ilknyt tet som en
art konsulent er, som udfordrer og kvalificerer projektet , som init iat ivgruppen arbejder videre på.
Snyk har indgået en rabataft ale med Scandic Hotels og Art hur Hotels og kan derfor t ilbyde akt ører indenfor
ny, eksperiment erende musik ophold t il gode priser i hele landet . Derigennem frigøres der midler, som kan
investeres i kunsten. Det er en landsdækkende service, som i løbet af 2018 formidlede knap 350
overnat ninger, og dermed må siges at have udfyldt et behov.
Sammen med Kunst akademiet, RM C og Københavns Universitet (KU) var Snyk part ner i et projekt , der via
et int ernat ionalt symposium samlede lydkunst - og forskningsmiljøet på t værs af de store
uddannelsesinst it ut ioner. Projekt et havde t il formål at samle danske lydkunst og -forskningsmiljøer og
samt idig udgøre en indfaldsvinkel t il Danmark for udenlandske int eressenter.
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Niveauet
Niveauet
Niveauet
Niveauet
Niveauet
Niveauet
Niveauet
Niveauet
Niveauet
Niveauet
Niveauet
Niveauet

SNYK
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Den Frie har i samarbejde med Fotografisk Cent er, DIAS, Poesiens Hus, Billedskolen i Tvillingehallerne og
Snyk t aget init iat iv t il en samt idskunstskole, der har særligt fokus på børn og unges møde med
samt idskunst en. Snyk er med som rådgiver og kurat eringspart ner i projektet . M ålet er at lade børn st ift e
bekendt skab med kunst og selv skabe den. Og ikke mindst den tværdisciplinære kunst .

Dansk Komponist forening, Edit ion Wilhelm Hansen, Edit ion S og Snyk har sammen udarbejdet en
repertoirestat ist ik, der blev præsent eret i 2018, som den første af sin slags i Danmark. St at ist ikken dækker
t re års repert oire i danske koncert huse, operahuse og koncert sale (2015/ 16, 16/ 17, 17/ 18) og
dokument erer en markant skævvridning i forhold t il kønsfordelingen af komponist er på danske repertoirer.
St at ist ikken viser, at 95% af musikken, der opførtes i danske koncert sale de senest e t re år, var skrevet af
mænd, og at meget få ensembler og orkest re programsæt t er ny musik af kvinder. Der ligger derfor en vigt ig
opgave for en organisat ion som Snyk i at få gjort den ny musik skabt af kvinder t il en nat urlig del af det
repertoire, som ensembler og orkest re vælger ud fra. Bl.a. for at bidrage t il et samfund, hvor der
præsent eres musik skrevet af og t il vores t id. Repertoirest at ist ikken har bevirket , at den offent lige debat på
det t e område nu kan underst øtt es af dat a.
Snyk vurderer at målopfyldelsen er t ilfredsst illende.
International projektvirksomhed

Snyk har i 2018 indledt et samarbejde med New Sounds – et særdeles anerkendt musikradioprogram, der
bliver sendt på den New York-baserede radiostat ion WNYC. Udover at have st ore int ernat ionale lytt ertal, har
radiost at ionen vundet et hav af priser. Samarbejdet er et led i en internat ional kommunikat ionsst rategi, som
fokuserer på at dist ribuere og formidle ny dansk musik i relevante, int ernat ionale kontekster. Én gang årligt
vil New Sounds bringe et program med den nyeste danske eksperiment erende musik. Og siden New Sounds
bliver lyt tet af gat ekeepers i musikbranchen over hele verden, er det te er eksklusivt og målret tet
udst illingsvindue for ny dansk musik.
Snyk har i 2018 gennemført en række netværksmøder og afleveret en EU-ansøgning i samarbejde med
fest ivalnetværket NICAF, best ående af 12 st ærke int ernat ionale ny musik-inst it ut ioner. Ansøgningen er
result at et af flere års kollekt iv diskussion og overvejelser om de delt agende inst itut ioners socio-polit iske
ansvar i kurat eringsprocesser - og ansøgt med henblik på t ilskud t il fremt idige projekt er, der underst øt t er
en st ørre diversitet i musiklivet .
Den canadiske fest ival Suoni Per Il Popolo er en banebrydende fest ival for ny og eksperimenterende musik
på det nordamerikanske kont inent . Snyk har indledt et samarbejdsprojekt med fest ivalen, som i 2018 og
2019 præsent erer en række danske art ister. Projektet er iværksat for at udvikle og udvide art ist ernes
int ernat ionale netværk på det nordamerikanske kont inent . De delt agende kunstnere er fundet gennem et
open call, så alle har haft lige adgang. Juryen, som har valgt de danske kunst nere, best år af canadiske
musikprofesionelle.
Henning Christiansen-fremstød i New York
Sammen med den højt agt ede kuratoriske plat form Blank Forms i New York og Dacapo Edit ion-S
gennemført e Snyk en 3-ugers udst illing og koncert række i New York med fokus på Henning Christ iansen.
Christ iansen fik sin først e st ore udst illing i USA, adskillige af hans musikværker blev fremført , en 300 siders
ant ologi om hans virke blev udgivet , og akt ivit eterne fik massiv og t ungt vejende omt ale. Således fik
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Først e undervisningsforløb st art er foråret 2019.

SNYK

Ledelsesberetning

udst illingen varme ord med på vejen af så prominente magasiner som New York Times og The New Yorker
og var at finde på årslist en over året s bedst e begivenheder i The Wire.
Også denne udst illing har bidraget væsent ligt t il den store internat ionale interesse for Henning
Christ iansen, hvor der i kølvandet på udst illingen og operaen på G((o))ng Tomorrow er planlagt event s
omkring Henning i Oslo, Stockholm, Berlin, London, Los Angeles og Thorshavn. Snyk kont akt es løbende af
int ernat ionale akt ører, som søger rådgivning i forbindelse med Christ iansen.
Projektet var finansieret af Snyk, Dacapo Edit ion-S, Nordisk Kult urfond og IKP-midler.

New Yorker-komponist kollekt ivet Bang on a Can, Statens Kunst fond og Snyk t ilbød også i 2018 en dansk
komponist eller musiker t re ugers residency på Bang on a Cans sommerfest ival i M assachuset t s. Tilbuddet
giver unik mulighed for at modt age undervisning, følge seminarer, delt age i fysisk t ræning, øve med og få
værker afprøvet af professionelle ensembler. Grundet høj kvalit et blandt de danske ansøgere, blev der på
Bang on a Cans init iat iv udvalgt t o danske musikere i 2018 t il delt agelse i fest ivalen og det dert ilhørende
residency.
Som den danske sekt ion af ISCM (Int ernat ional Societ y for Contemporary M usic – en
verdensomspændende forening og netværk for ny musik med mere end 50 medlemslande) udsendt e Snyk
et åbent Call for Works t il ISCM World New M usic Days i Beijing maj 2018. En dansk og kinesisk jury
udvalgt e en dansk komponist t il delt agelse, hvem fik anledning t il præsent ere sin musik for nye
int ernat ionale netværk og gat ekeepers på den prest igefyldt e fest ival.
Snyk vurderer, at målopfyldelsen på det t e område er t ilfredsst illende.
III.

Tilskudsvirksomhed

Opgave

Tilskudsvirksomhed

Resultatmål

Snyk fremmer diversitet og fornyelse i det danske musiklivs
int ernat ionale koncert akt ivit et er i ind- og udland

Snyk har i 2018 et ableret en ny t ilskudspulje – Projektst øtt epuljen – med henblik på at st øtt e og st imulere
miljøer, der har behov, som ikke falder inden for rammebet ingelserne for Transport støt tepuljen. M idlerne
hert il er fundet i Snyks egen drift og har vist sig at være en succes. I 2018 modtog Snyk 69 ansøgninger, som
blev behandlet af samme udvalg, som behandler Snyks Transport støt tepulje. Dett e for at sikre armslængde.
Ligeledes var der i 2018 stor eft erspørgsel på Transport st øt t epuljen, hvor Snyk modt og 117 ansøgninger en st igning på 30 procent sammenlignet med 2017 - , hvilket resulterede i samlet bevilling på 215.000 kr. I
indeværende år har Snyk derfor beslut tet at sætt e uddelingsbeløbet t il Transport st øt t epuljen op t il 250.000
kr. – midlerne hert il er fundet i Snyks egen drift .
Ydermere har Snyk aut omat iseret , digit aliseret og forenklet ansøgningsprocedurerne for begge puljer, så
det er nemmere for både ansøger, Snyk og det sagkyndige udvalg at ansøge, processere og behandle.
I dialog med Slot s- og Kult urst yrelsen blev der i 2018 ryddet op i procedurer og formalia omkring
puljebeskrivelser, t ildelinger, afslag og offent liggørelse af t ilskud fra puljerne. Dette med henblik på at sikre
t ransparens, samt at lovværket på området overholdes retmæssigt .
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BANG ON A CAN + ISCM
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Snyks t ilskudsvirksomhed i 2018 vedrører primært forvalt ningen af ordningen vedrørende pulje t il
int ernat ional t ransport støtt e. Snyk har administ reret puljen siden 2008. Hert il kommer en ny pulje på kr.
100.000 t il projekter oprettet af Snyk i 2018.
Endvidere uddeler Snyk en række enkelt st ående t ilskud t il inst it ut ioner og akt ører i Danmark og udlandet .
På det t e opgaveområde bogførte Snyk i 2018 indt ægt er på kr. 380.000 og udgift er på kr. 376.777. med et
overskud på kr. 3.222. Opgørelsen indeholder ikke øvrige t ilskud, der bogføres separat .
Transportstøtteordningen

St øt ten administ reres af Snyk, men bevilges af Snyks TRIM -udvalg der gennemgår ansøgningerne under
hensynt agen t il en række krit erier der understøt ter Snyks målsæt ning på området .
Snyk vurderer at målopfyldelsen er t ilfredsst illende.
Projektstøtteaktiviteter

Der blev i 2018 i alt indsendt 69 ansøgninger t il Snyk vedrørende Projektst øt t e, hvor i alt 13 blev meddelt
st øtt e. Der er i alt uddelt st øt te for kr. 95.000. St øt ten administ reres af Snyk, men bevilges af Snyks TRIM udvalg der gennemgår ansøgningerne under hensynt agen t il en række krit erier der underst øtt er Snyks
målsæt ning på området .
Øvrige støtteaktiviteter

Snyk t ildeler projekt st øtt e og/ eller t ilskud på enkeltsagsbasis, hvor der t ræffes aft ale med modt ager eft er
løbende dialog med Snyk t il projekt er og akt ivit et er, der passer ind i Snyks nat ionale og int ernat ionale
st rat egi.
Ligeledes uddeler Snyk midler i forhold t il en række særbevillinger fra PSU udover den årlige rammebevilling.
Her er således ikke t ale om en formaliseret ansøgningsproces hvor det er muligt at opgøre ant allet af
ansøgere. Det bemærkes, at st øt t e bet alingerne underst øtt er flere af Snyks ovenst ående opgaveområder.
I 2018 har Snyk for eksempel støt tet :
M useet for Samt idskunst , Roskilde:
Copenhagen Film Fest ival:
Foreningen Drift ers:
Bang on a Can:
Blank Forms, New York:
Dacapo Edit ion S USA - Canada fremst ød:
Blank Forms, New York:
Suoni Per Il Popolo fest ival, M ont real:
I alt

Kr. 6.000
Kr. 12.702
Kr. 3.000
Kr. 52.000
Kr. 100.000
Kr. 175.000
Kr. 128.955
Kr. 110.551
Kr. 588.208
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Der blev i 2018 i alt indsendt 117 ansøgninger t il Snyk vedrørende int ernat ional t ransport støt te, hvor i alt 39
blev meddelt støtt e. Der er i alt uddelt st øtt e for kr. 229.412 i 2018. Der henvises t il bilag 4 for en liste over
modt agerne af t ransport støt t e bevillingerne.

SNYK

Ledelsesberetning

IV.

Indtægtsdækket virksomhed

Opgave

Indt ægt sdækket virksomhed

Resultatmål

Snyk faciliterer musiklivet s arbejde med økonomi og regnskab og
opt imerer aktørernes ressourcer t il musikfaglige akt ivit et er

På det te opgaveområde bogført e Snyk i 2018 indt ægter på kr. 82.400 excl. moms og udgift er på kr. 80.278
med et overskud på kr. 2.121.

Snyk har endvidere bistået en række inst it ut ioner med rådgivning uden bet aling vedrørende ovenst ående
emner og er i dialog med flere inst it ut ioner med mulighed for, at Snyk kan indgå drift saft aler med
inst it ut ionerne i 2019.
Snyk vurderer, at opgaveområdet er i god gænge, og at result at målet er opfyldt t ilfredsst illende.
Udvikling i administration, ledelse og økonomi generelt

2018 bød på ændringer i de administ rat ive set up i den forst and, at Snyk bort faldt en mangeårig t radit ion for
at bet jene sig af projekt ansat t e og prakt ikant er for istedet at basere vores organisat ion på fast ansat te. Den
sidst e projekt ansat tes ansæt t else udløb ult imo april 2018. M ot iverne for at basere organisat ionen på
fast ansat te er flere:
1) Snyk ønsker kont inuit et på alle post er, så vi bliver en organisat ion forankret i opsparet viden om- og
erfaring med vores felt
2) Det er nemmere at rekrutt ere fagligt st ærke medarbejdere t il fast ansæt telser end t il kort varige
projekt ansæt telser. Derved afst edkommer fast ansættelser et løft af fagligheden
3) Fast ansat te er mere dedikerede end projektansat te, som i sagens nat ur, foruden jobbet på Snyk, vil
have fokus på pot ent ielle andre jobs, da deres ansættelse på Snyk er kendet egnet ved en defineret
udløbsdat o.
St yrket kont inuit et , rekrutt eringsgrundlag og fokus er paramet re, som skal veksles t il, at Snyk løft er sine
opgaver og forpligtelser bedre.
Der er fort sat fokus på uddelegering af arbejdsopgaver og beslut ningskompetence t il de fire fast ansat te
medarbejdere. Snyks IT-plat form best år fra 2018 udelukkende af IT-værktøjer i skyen og Snyk har i 2018
forberedt sig på GDPR.
Snyk flyt tede i 2018, hvilket på sigt afst edkommer en besparelse i drift en. Disse midler kanaliseres ind i Snyks
puljer og kommer dermed direkt e Snyks brugere t il gode.
Snyk opdat erede også sine dat aløsninger i 2018. Snyk sagde farvel t il t unge og dyre programmer som
M icrosoft 360 og Navision for i st edet at benyt te sig af Google Drive og Economic. M ålet var billigere
løsninger, som krævede mindre vedligehold, og som sikrede mere effekt ive kommunikat ionsgange, hvilket
er blevet indfriet med det nye dat aset up.
Snyk vurderer at målopfyldelsen på det t e område er t ilfredsst illende.
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I 2018 har Snyk fem drift saft aler med inst it ut ioner st øt tet af St at ens Kunst fonds Projektst øt t eudvalg for
M usik, hvorefter Snyk varet ager inst it ut ionernes bogholderi og momsregnskab samt bist år med
rapport ering, udarbejdelse af budget lægning og budget opfølgning.

SNYK

Ledelsesberetning

I 2019 er det en ambit ion, at konsolidere vores indt ægt sdækkede virksomhed. Der arbejdes ud fra en
st rat egi om at lande et par st ørre kunder, som sikrer en solid økonomi på området . Derigennem vil vi kunne
t illade os at ansæt te en st uderende, der løser mere rugbrødsbet onede arbejdsopgaver. Derigennem
frigøres vores bogholder på en vis, så han kan fokusere på cont rolling, rapporter og st rat egisk arbejde med
økonomi. Både for Snyk, men og også for vores kunder.

Servicemål

Snyk har med henblik på at levere en professionel bet jening af aktører og øvrige int eressenter opst illet en
række servicemål for rammeperioden.
SnykS Servicemål 2017 - 2020
Ydelse

M ål

Snyk udvikler og styrker musiklivet i
Danmark og dansk musik i udlandet og
modt ager i den sammenhæng
henvendelser, anmodninger og ansøgninger

E-mail besvares indenfor maksimalt 24
t imer i arbejdsugen

via elekt ronisk post
Snyk modt ager telefoniske henvendelser,

Indenfor Snyks t elefont id (se ww w .snyk.dk)

anmodninger og ansøgninger

besvares telefonopkald øjeblikkeligt
Personlige henvendelser i Snyks kontor (se

Personlige henvendelser t il Snyk

w w w .snyk.dk) modt ages med maksimalt 5
minut t ers vent et id
Ansøgninger om t ilskud besvares

Snyk yder t ransport st øtt e til udøvende
kunst nere indenfor Snyks genreområde

øjeblikkeligt og t ilsagn/ afslag meddeles
ansøgere senest 48 t imer eft er møde i
Snyks t ransport st øtt eudvalg (5 møder
årligt )

Snyk fører ikke det aljeret stat ist ik vedrørende servicemålene, men anvender målsæt ningerne som guidelines
for sin bet jening af Snyks int eressent er og aktører.
Snyk vurderer, at servicemålsæt ningerne generelt er opfyldt på t ilfredsst illende vis, dog med det forbehold,
at visse ansøgere på t ransport støt teområdet oplever vent et id i besvarelsen af mails.
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Ligeledes er det en ambit ion at sikre, at det område Snyk varet ager bringes i dialog med den omgivende
verden. Det vil vi gøre gennem delt agelse i diverse offent lige debat ter, afholdelse af seminarer, skrive
læserbreve osv. Det er vigt igt for vores felt både at være et krit isk korrekt iv t il samfundet , men ligeledes
også være en del af det . Lykkes den mission vil det afst edkomme et posit ivt engagement i den nye,
eksperimenterende musik og lydkunst , som hele feltet vil profitere af.

SNYK
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Forventninger til 2020

Det budget terede result at for 2019 indebærer en fornuft ig balance mellem indt ægt er og udgift er og en
fast holdelse af Snyks egenkapit al.

Snyk har brugt to år på at søsæt te et st orst ilet fremst ød for dansk musik i USA - en sat sning der er muliggjort
af og ligger i nat urlig forlængelse af IKP-sat sningen på USA. I 2020 + 2021 vil danske musikere få mulighed for
at spille på den højt est imerede fest ival Big Ears i Knoxville, Tennessee. Fest ivalen er af adskillige årsager et
perfekt udst illingsvindue for dansk musik, hvilket også bekræftes af den part nerkreds, Snyk har samlet om
projekt et . Således har JazzDanmark, Alice og Dacapo Edit ion-S sagt ja t il at være danske part nere på
projekt et . Siden er projektet blevet udvidet , så det nu er et nordisk projekt . Således har M usic Norw ay sagt
ja t il at være norsk t ovholder på projektet med en række norske part nere bag sig. Iceland M usic og M usic
Finland er også int eresserede i at t age del i projekt et . Nordisk Kult urfond er derfor også kommet med som
part ner. Snyk er init iat ivt ager t il projektet og derfor også den juridiske og administ rat ive enhed, som driver
projekt et frem.
Snyk agt er også at ændre i de t o puljer, som Snyk driver, så der lægges flere midler i projekt støt tepuljen.
Responsen på denne har været særdeles posit iv, da den vurderes imødekommende over for de behov, man
har i miljøerne omkring Snyk.
Opfølgning på Liebst udvalgets anbefalinger

Best yrelsens arbejde har i det forløbne år lagt sig i forlængelse af Liebst -rapportens anbefalinger om at drøfte
og sikre de nødvendige kompetencer i best yrelsen og at sikre, at der er t ilst rækkelige ressourcer t il st ede for
det af den daglige leder planlagt e arbejde i Snyk.
Dett e er foregået gennem løbende møder i bestyrelsen med delt agelse af Snyks daglige leder samt
best yrelsesformandens løbende, hyppige møder med Snyks daglige leder.
Snyks opgaver, deres mål og den dert il knyt t ede st rat egi er fast lagt i den mellem Projektst øt t eudvalget for
M usik og Snyk indgåede Rammeaft ale for perioden 2017-2020.
Denne aftale er løbende t il debat i bestyrelsen, og bestyrelsens medlemmer holder nøje øje med at st rat egien
følges, men også at den løbende t ilpasses udviklingen i hele Snyks virkeområde. Hert il at de opst illede
result atmål indfries.
Snyks genreområde er stort og omfat tende og i konst ant forandring og udvikling. Det medfører helt nat urligt,
at der fra bestyrelsens side ind imellem sætt es særligt fokus på udviklingen indenfor kommunikat ion,
net værk og rådgivning. Her viser det sig også, at Snyks genreområde er t æt vævet med en lang række af
øvrige danske int eresse- og fest ivalområder. Her kunne der let opst å sit uat ioner, der med henvisning til
Liebst -rapport en om habilit et og inhabilitet , kunne komplicere bestyrelsens beslut ninger omkring den
løbende st rat egi. Dog er det endnu lykkedes at undgå sådanne sit uat ioner.
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Ult imo 2018 igangsat te Projekt st øtt eudvalget for M usik en undersøgelse af genreorganisat ionsområdet . Det
er endnu uvist, hvad konklusionerne og konsekvenserne af undersøgelsen fører med sig. Den uvished
omkring det fremt idige setup for genreorganisat ionerne afst edkommer en forsigt ighed med hensyn t il at
igangsæt t e st ørre og langsigt ede init iat iver.

SNYK

Ledelsesberetning

I året 2018 er der t ilkommet t re nye medlemmer i best yrelsen. M ark Lorenzen blev valgt t il best yrelsen af
Repræsent ant skabet ved året s møde 15. maj, hvor også Frit z Bertelsen blev valgt som suppleant for en 1-årig
periode.
Tidligere på året havde best yrelsen udpeget Lot te Anker som nyt bestyrelsesmedlem for en 3-årig periode.
Snyks arbejde hviler på to ’søjler’, produkt ions-søjlen og faciliterings-søjlen.
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Best yrelsen finder, at der er gjort et godt st ykke arbejde indenfor begge søjler i det forløbne år og finder
forløbet og result at erne meget t ilfredsst illende. Ikke mindst bør fremhæves den usædvanlig store
presseomt ale året s G((o))ng Tomorrow Fest ival opnåede. Det borger for at Snyks st rat egier og indsat ser er i
t råd med den udvikling, der finder st ed indenfor Snyks genreområde.
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SNYK

Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Årsregnskabet for SNYK er aflagt i overensst emmelse med bekendt gørelse nr. 1701 af 21. december 2010
om økonomiske og administ rat ive forhold for modt agere af drift st ilskud fra Kult urminist eriet
(drift st ilskudsbekendt gørelsen), og som følge heraf god regnskabspraksis t ilpasset inst rukser fra
Kunst st yrelsen.
SNYK er en selvejende inst it ut ion, og regnskabsopst illinger mv. afviger som følge heraf fra
årsregnskabslovens krav med henblik på at give et mere ret visende billede.

BUDGET

Det medt agne budget er det i 2018 t il St at ens Kunst fond indsendt e budget , t ilpasset budget t er for diverse
projekt er m.v.

RESULTATOPGØRELSEN
Driftstilskud og øvrige tilskud

Drift st ilskud og øvrige t ilskud omfat t er t ilskud fra St at ens Kunst fond.
Egenindtægter

Egenindt ægt er omfat t er blandt andet indt ægt er fra billet salg og andre salg af varer og t jenest eydelser.
Administrationsomkostninger

Administ rat ionsomkost ninger omfat t er udgift er af administ rat iv art , blandt andet udgift er t il kont or,
revision, abonnement er, IT og lignende.
Produktionsomkostninger

Produkt ionsomkost ningeromfat t er udgift er t il produkt ion, som ikke er opgjort under lønpost er. Det er
blandt andet udgift er t il projekt ledelse, specialist er, kunst nere, t eknikere mv.
Finansielle poster

Finansielle indt ægt er og omkost ninger indregnes i result at opgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret . Finansielle post er omfat t er rent eindt ægt er og -omkost ninger, gæld og t ransakt ioner i
fremmed valut a mv.
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Den anvendt e regnskabspraksis er uændret i forhold t il sidst e år.

SNYK

Anvendt regnskabspraksis

BALANCEN
M aterielle anlægsaktiver

M at erielle anlægsakt iver måles t il kost pris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kost pris med fradrag af forvent et rest værdi eft er afslut t et brugst id. Kost prisen
omfat t er anskaffelsesprisen samt omkost ninger direkt e t ilknyt t et anskaffelsen indt il det t idspunkt , hvor
akt ivet er klar t il at blive t aget i brug.
Der foret ages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af akt ivernes brugst ider:

Akt iver med en kost pris på under kr. 13.500 indregnes i result at opgørelsen i anskaffelsesåret .
Fort jenest e eller t ab ved afhændelse af mat erielle anlægsakt iver opgøres som forskellen mellem salgspris
med fradrag af salgsomkost ninger og den regnskabsmæssige værdi på salgst idspunkt et . Fort jenest e eller
t ab indregnes i result at opgørelsen under henholdsvis egenindt ægt er eller øvrige udgift er.
Tilgodehavender

Tilgodehavender måles t il amort iseret kost pris, der sædvanligvis svarer t il nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning t il imødegåelse af forvent ede t ab.
Gældsforpligtelser

Gæld t il leverandører samt anden gæld måles t il nominelle værdier.
Omregning af fremmed valuta

Transakt ioner i fremmed valut a omregnes t il t ransakt ionsdagens kurs. Valut akursdifferencer, der opstår
mellem t ransakt ionsdagens kurs og kursen på bet alingsdagen, indregnes i result at opgørelsen som en
finansiel post . Hvis valut aposit ioner anses for sikring af fremt idige pengest rømme, indregnes
værdireguleringerne direkt e på egenkapit alen.
Tilgodehavender, gæld og andre monet ære post er i fremmed valut a, som ikke er afregnet på
balancedagen, måles t il balancedagens valut akurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på
t idspunkt et for t ilgodehavendet s eller gældens opst åen indregnes i result at opgørelsen under finansielle
indt ægt er og omkost ninger.
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Andre anlæg, drift smat eriel og invent ar, 3-5 år

SNYK

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Budget
Not e

2018

2018

2017

2016

kr.

kr.

kr.

kr.

1

Drift st ilskud fra st at en

2.998.104

3.040.077

2.998.104

2.980.223

2

Øvrige t ilskud fra st at en

470.000

687.000

360.317

193.814

3

Tilskud fra kommuner og regioner

500.000

500.000

515.500

508.000

4

Fonde

370.000

300.000

524.419

192.467

5

Sponsorer

0

0

12.000

45.000

6

Egenindt ægt er

265.000

160.266

344.186

245.274

Indtægter i alt

4.603.104

4.687.343

4.754.526

4.164.778

Indt ægt er som vedrører andre
7

indt ægt sdækket virksomhed

8

Finansielle indt ægt er
Indtægter, total

0

82.400

0

0

25.000

0

0

2

4.628.104

4.769.743

4.754.526

4.164.780

UDGIFTER
9

Løn fast ansat t e

2.101.731

2.034.862

1.971.827

1.155.244

10

Løn løst ansat t e

66.673

87.413

293.903

668.785

11

Administ rat ionsomkost ninger

12

Produkt ionsomkost ninger

13

344.861

288.240

499.829

625.174

1.571.888

1.780.569

1.534.403

1.217.827

Tilskudsudbet aling

215.000

324.412

272.919

167.621

14

Lokaleomkost ninger

216.298

209.080

156.483

206.912

15

Øvrige udgift er

60.335

39.214

32.100

43.457

4.576.786

4.763.790

4.761.464

4.085.020

0

0

0

0

4.576.786

4.763.790

4.761.464

4.085.020

51.318

5.953

-6.938

79.760

Personale, fast ansat t e årsværk

3,4

4,0

3,3

3,0

Personale, løst ansat t e årsværk

0,8

0,3

1,0

1,2

Personale, frivillige årsværk

1,0

1,0

1,5

2,0

Personale, årsværk i alt

5,2

5,3

5,8

6,2

Udgifter i alt

Finansielle udgift er
Udgifter, total

ÅRETS RESULTAT
Nøgletal for personale
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INDTÆGTER

SNYK

Økonomioversigt med aktivitetsbasereret udgiftsfordeling og egenkapital

Budget
Not e

2018

2018

2017

2016

kr.

kr.

kr.

kr.

1

Drift st ilskud fra st at en

2.998.104

3.040.077

2.998.104

2.980.223

2

Øvrige t ilskud fra st at en

470.000

687.000

360.317

193.814

3

Tilskud fra kommuner og regioner

500.000

500.000

515.500

508.000

4

Fonde

370.000

300.000

524.419

192.467

5

Sponsorer

0

0

12.000

45.000

6

Egenindt ægt er

265.000

160.266

344.186

245.274

Indtægter i alt

4.603.104

4.687.343

4.754.526

4.164.778

0

82.400

0

0

25.000

0

0

2

4.628.104

4.769.743

4.754.526

4.164.780

7

Indt ægt er som vedrører andre indt æg

8

Finansielle indt ægt er
Indtægter, total

UDGIFTER

Rådgivnings-, informat ions- og
9-15

net værksvirksomhed

1.233.360

1.144.446

1.192.510

1.027.937

9-15

Projekt virksomhed

3.033.426

3.162.288

3.266.394

2.601.529

9-15

Tilskudsvirksomhed

250.000

376.777

288.523

347.243

9-15

Indt ægt sdækket virksom hed

60.000

80.279

14.037

108.311

4.576.786

4.763.790

4.761.464

4.085.020

0

0

0

0

4.576.786

4.763.790

4.761.464

4.085.020

51.318

5.953

-6.938

79.760

280.681

235.317

229.364

236.302

Udgifter i alt

Finansielle udgift er
Udgifter, total

ÅRETS RESULTAT
EGENKAPITAL
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INDTÆGTER

SNYK

Balance pr. 31. december

Not e
16

17

18

2018

2017

2016

kr.

kr.

kr.

Andre anlæg, drift smat eriel og invent ar

44.007

53.983

52.821

M aterielle anlægsaktiver i alt

44.007

53.983

52.821

ANLÆGSAKTIVER I ALT

44.007

53.983

52.821

Andre tilgodehavender

527.346

704.529

404.090

Tilgodehavender i alt

527.346

704.529

404.090

Likvide beholdninger

492.277

522.975

741.534

OM SÆTNINGSAKTIVER I ALT

1.019.623

1.227.504

1.145.624

AKTIVER I ALT

1.063.630

1.281.487

1.198.445
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AKTIVER

SNYK

Balance pr. 31. december

2018

2017

2016

kr.

kr.

kr.

Egenkapit al primo

229.364

236.302

156.542

Overført overskud

5.953

-6.938

79.760

235.317

229.364

236.302

Not e

EGENKAPITAL I ALT

19

M odt agne forudbet alinger fra kunder

73.110

0

0

20

Leverandører af varer og t jenest eydelser

288.700

286.701

492.373

21

Anden gæld

241.503

239.422

193.902

22

Periodeafgrænsningspost er

225.000

526.000

275.868

Kortfristet gæld i alt

828.313

1.052.123

962.143

GÆLD I ALT

828.313

1.052.123

962.143

1.063.630

1.281.487

1.198.445

PASSIVER I ALT

23

Event ualpost er, pant sæt ninger og sikkerhedsst illelser
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PASSIVER

SNYK

Noter

Budget
Not e
1

2018

2018

2017

2016

kr.

kr.

kr.

kr.

Driftstilskud fra staten

Drift st ilskud fra St at ens Kunst fond

2.998.104

3.040.077

2.998.104

2.980.223

1.464.754

1.129.951

1.239.368

1.030.000

(2) Projekt virksomhed

826.846

650.000

829.906

1.100.000

(2) Projekt virksomhed, G((o))ng

681.504

880.126

678.830

400.000

25.000

380.000

250.000

350.000

0

0

100.223

2.998.104

3.040.077

2.998.104

2.980.223

470.000

687.000

360.317

193.814

440.000

687.000

300.317

177.114

30.000

0

60.000

16.700

470.000

687.000

360.317

193.814

500.000

500.000

515.500

508.000

500.000

500.000

515.500

508.000

500.000

500.000

515.500

508.000

net værksvirksomhed

(3) Tilskudsvirksomhed
(4) Indt ægt sdækket virksomhed

2

Øvrige tilskud fra staten

St at ens Kunst fond
Som fordeles således:
(2) Projekt virksomhed
(2) Projekt virksomhed, G((o))ng

3

Tilskud fra kommuner og regioner

Københavns Kommune
Som fordeles således:
(2) Projekt virksomhed, G((o))ng
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Som fordeles således:
(1) Rådgivnings-, informat ions- og

SNYK

Noter

Budget
Not e
4

2018

2018

2017

2016

kr.

kr.

kr.

kr.

370.000

300.000

524.419

192.467

Fonde

Tilskud fra privat e fonde

(2) Projekt virksomhed

70.000

0

111.142

22.277

300.000

300.000

413.277

170.190

370.000

300.000

524.419

192.467

0

0

12.000

45.000

0

0

12.000

45.000

0

0

12.000

45.000

Billet indt æger

36.529

72.702

38.848

Annonceindt ægt er

27.000

38.000

33.500

(2) Projekt virksomhed, G((o))ng

5

Sponsorer

Sponsorat er
Som fordeles således:
(2) Projekt virksomhed, G((o))ng

6

Egenindtægter

Øvrige indt ægt er

6.637

63.884

10.181

Salg af koncert er

90.100

169.600

162.745

Som fordeles således:
(1) Rådgivnings-, informat ions- og
net værksvirksomhed

0

6.637

865

0

(2) Projekt virksomhed

0

0

15.459

24.440

(2) Projekt virksomhed, G((o))ng

205.000

153.629

315.062

220.834

(4) Indt ægt sdækket virksomhed

60.000

0

12.800

0

265.000

160.266

344.186

245.274
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Som fordeles således:

SNYK

Noter

Budget
Not e
7

2018

2018

2017

2016

kr.

kr.

kr.

kr.

Indtægter som vedrører andre indtægtsdækket virksomhed

Øvrige indt ægt er

82.400

0

0

0

82.400

0

0

0

82.400

0

0

25.000

0

0

2

0

0

0

2

25.000

0

0

0

25.000

0

0

2

(4) Indt ægt sdækket virksomhed

8

Finansielle indtægter

Andre finansielle indt ægt er
Som fordeles således:
(1) Rådgivnings-, informat ions- og
net værksvirksomhed
(2) Projekt virksomhed, G((o))ng
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Som fordeles således:

SNYK

Noter

Budget
Not e

2018

2017

2016

kr.

kr.

kr.

kr.

Løn fast ansatte

Best yrelse
Løn t il ledelsen

0

0

0

0

569.572

518.400

665.916

581.117

1.226.779

1.176.428

1.011.684

491.439

Forskydning feriepengeforpligt igelse

0

72.562

9.211

19.956

Løn- og gagerefusion

0

0

0

-164.382

1.796.351

1.767.390

1.686.811

928.130

Gager og lønninger t il fast ansat t e

Pension t il ledelsen
Pensioner t il fast ansat t e
Sociale udgift er t il fast ansat t e

96.827

59.098

90.639

97.815

208.553

175.408

165.868

87.699

0

32.966

28.509

41.600

2.101.731

2.034.862

1.971.827

1.155.244

666.399

577.498

756.555

678.932

der fordeler sig således:
Løn t il ledelsen
Best yrelse
Gager og lønninger t il fast ansat t e

0

0

0

0

1.435.332

1.457.364

1.215.272

476.312

2.101.731

2.034.862

1.971.827

1.155.244

Som fordeles således:
(1) Rådgivnings-, informat ions- og
net værksvirksomhed

732.362

834.868

818.307

378.329

(2) Projekt virksomhed

626.928

450.797

433.803

339.664

(2) Projekt virksomhed, G((o))ng

687.441

654.117

719.717

322.378

(3) Tilskudsvirksomhed

15.000

40.095

0

50.507

(4) Indt ægt sdækket virksomhed

40.000

54.985

0

64.366

2.101.731

2.034.862

1.971.827

1.155.244
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9

2018

SNYK

Noter

Budget
Not e
10

2018

2018

2017

2016

kr.

kr.

kr.

kr.

Løn løst ansatte

Gager og lønninger t il løst ansat t e

66.673

87.413

293.903

668.785

66.673

87.413

293.903

668.785

0

0

0

0

66.673

87.413

293.903

668.785

66.673

87.413

293.903

668.785

19.709

37.850

123.499

353.445

Best yrelse
Gager og lønninger t il løst ansat t e

Som fordeles således:
(1) Rådgivnings-, informat ions- og
net værksvirksomhed
(2) Projekt virksomhed

4.372

19.405

71.326

124.302

42.592

29.720

96.078

120.973

(3) Tilskudsvirksomhed

0

0

3.000

70.065

(4) Indt ægt sdækket virksomhed

0

438

0

0

66.673

87.413

293.903

668.785

0

10.785

16.646

28.564

60.259

17.405

28.564

71.044

34.051

62.150

84.598

64.430

(2) Projekt virksomhed, G((o))ng

11

Administrationsomkostninger

11.1 Salgsomkostninger
Promot ion arrangement er
Repræsent at ion

11.2 IT-omkostninger
IT - leje og support
Udvikling af hjemmeside
Småanskaffelser og vedligeholdelse

0

0

109.000

6.402

29.837

4.133

68.552

114.435

177.563
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der fordeler sig således:

SNYK

Noter

Budget
Not e

2018

2018

2017

2016

kr.

kr.

kr.

kr.

11.3 Administrationsomkostninger
11.295

16.108

38.900

Lønservice

1.128

2.539

5.656

Forsikringer

13.631

19.611

15.674

Kont orart ikler

13.416

13.931

5.805

934

25

82

45.590

46.200

44.500

Port o og gebyrer
Revision og regnskabsassist ance
Bogføringsassist ance

2.600

19.425

74.413

Telefon

54.000

39.134

31.292

Øvrige personaleomkost ninger

22.511

129.998

102.401

0

0

50.000

M ødeomkost ninger

20.510

15.369

18.009

Afgift er og gebyrer

5.509

6.391

3.952

0

5.619

22.876

191.124

314.350

413.560

344.861

288.240

499.829

625.174

net værksvirksomhed

144.448

119.599

171.376

94.749

(2) Projekt virksomhed

96.059

72.921

124.606

260.584

(2) Projekt virksomhed, G((o))ng

82.354

73.464

189.360

203.755

2.000

120

450

33.138

20.000

22.136

14.037

32.948

344.861

288.240

499.829

625.174

Øvrige omkost ninger

Småanskaffelser og vedligeholdelse

Administ rat ionsomkost ninger i alt

Som fordeles således:
(1) Rådgivnings-, informat ions- og

(3) Tilskudsvirksomhed
(4) Indt ægt sdækket virksomhed
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Abonnement er og kont ingent er

SNYK

Noter

Budget
Not e
12

2018

2018

2017

2016

kr.

kr.

kr.

kr.

Produktionsomkostninger

Produkt ionsomkost ninger

1.571.888

1.153.093

1.029.049

648.473

Honorar, udøvere

0

501.065

396.474

423.392

Honorar, komponist

0

0

0

35.400

Honorar, t eknik

0

96.125

79.003

49.012

Honorar, andre

0

30.286

29.877

61.550

net værksvirksomhed

193.917

32.357

7.979

75.471

(2) Projekt virksomhed

505.425

728.517

597.757

461.130

(2) Projekt virksomhed, G((o))ng

854.546

1.006.208

916.513

661.311

18.000

12.150

12.154

17.415

0

1.337

0

2.500

1.571.888

1.780.569

1.534.403

1.217.827

Int ernat ional t ransport st øt t e, Danmark

100.000

130.129

104.396

107.770

Int ernat ional t ransport st øt t e, udland

115.000

99.283

168.523

59.851

0

95.000

0

0

215.000

324.412

272.919

167.621

215.000

324.412

272.919

167.621

(3) Tilskudsvirksomhed
(4) Indt ægt sdækket virksomhed

13

Tilskudsudbetaling

Projekt st øt t e
Som fordeles således:
(3) Tilskudsvirksomhed
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Som fordeles således:
(1) Rådgivnings-, informat ions- og

SNYK

Noter

Budget
Not e
14

2018

2018

2017

2016

kr.

kr.

kr.

kr.

216.298

204.625

154.000

148.587

Lokaleomkostninger

Husleje
Ist andsæt t else

0

0

0

40.000

Reparat ion og vedligeholdelse

0

4.455

2.483

18.156

Rengøring og renovat ion

0

0

0

169

net værksvirksomhed

112.738

102.792

55.397

82.486

(2) Projekt virksomhed

54.804

52.701

33.391

59.481

(2) Projekt virksomhed, G((o))ng

48.756

52.400

67.695

47.951

Som fordeles således:

15

(3) Tilskudsvirksomhed

0

0

0

8.497

(4) Indt ægt sdækket virksomhed

0

1.187

0

8.497

216.298

209.080

156.483

206.912

60.335

39.214

32.100

43.457

60.335

39.214

32.100

43.457

60.335

39.214

32.100

43.457

net værksvirksomhed

30.186

16.980

15.952

43.457

(2) Projekt virksomhed

20.059

8.705

4.432

0

(2) Projekt virksomhed, G((o))ng

10.090

13.333

11.716

0

(4) Indt ægt sdækket virksomhed

0

196

0

0

60.335

39.214

32.100

43.457

Øvrige udgifter

15.1 Af- og nedskrivninger
Andre anlæg, drift smat eriel og invent ar

Øvrige udgifter i alt

Som fordeles således:
(1) Rådgivnings-, informat ions- og
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Ny fordeling
(1) Rådgivnings-, informat ions- og

SNYK

Noter

Budget
2018

2018

2017

2016

kr.

kr.

kr.

kr.

517.002

483.739

447.517

29.237

33.263

36.222

Anskaffelsessum ultimo

546.239

517.002

483.739

Af- og nedskrivninger primo

463.019

430.918

387.460

39.213

32.101

43.458

Afskrivninger ultimo

502.232

463.019

430.918

Bogført værdi ultimo

44.007

53.983

52.821

Tilgodehavende moms

42.657

44.979

16.040

Deposit a

98.750

68.750

68.750

347.702

590.800

319.300

38.237

0

0

527.346

704.529

404.090

3.119

1.260

13.436

489.158

521.715

728.098

492.277

522.975

741.534

73.110

0

0

73.110

0

0

Not e
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Anskaffelsessum primo
Året s t ilgang

Året s afskrivninger

17

Andre tilgodehavender (omsætningsaktiver)

Tilgodehavende t ilskud
Hot el deposit a

18

Likvide beholdninger

Kassebeholdning
Bank

19

M odtagne forudbetalinger fra kunder

Hot el deposit a, modt aget fra kunder
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16

SNYK

Noter

Budget
2018

2018

2017

2016

kr.

kr.

kr.

kr.

Gæld t il leverandører af varer og t jenest eydelser

240.200

239.201

444.873

Revision, regnskabsassist ance og rådgivning, afsat

48.500

47.500

47.500

288.700

286.701

492.373

47.480

74.271

65.979

0

43.690

15.673

194.023

121.461

112.250

241.503

239.422

193.902

225.000

526.000

0

St at ens Kunst fond - Holland-Belgien

0

0

174.717

St at ens Kunst fond - Øst rig-Schw eit z

0

0

68.600

Göt he 2016

0

0

18.626

Göt he rest 2015

0

0

13.925

225.000

526.000

275.868

Not e

21

Leverandører af varer og tjenesteydelser

Anden gæld

A-skat , AM -bidrag, at p mv.
Feriepenge, t imelønnede
Feriepengeforpligt else

22

Periodeafgrænsningsposter (kortfristet gæld)

Forudbet alt t ilskud vedr. projekt er

23

Eventualposter, pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Inst it ut ionen har en huslejeforpligt else på t .kr. 30.
Ellers er der ingen event ualforpligt elser, sikkerhedsst illelser eller pantsæt ninger pr.
st at usdagen.
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SNYK

Bemærkninger til noter

Ad note 1
Drift st ilskuddet fra Kunstfonden på i alt kr. 3.040.077 er fordelt med kr. 1.129.951 på generelle
genreorganisat ionsopgaver samt kr. 380.000 t il t ilskudsvirksomhed, eller i alt kr. 1.509.951 t il generelle
genreorganisat ionsopgaver jf. bevillingens øremærkning. Kr. 650.000 er allokeret t il Snyks projekt portefølje
og kr. 880.126 t il G((o))ng, eller i alt kr. 1.530.126 t il projekt virksomhed.

Ad note 4
Snyk har i 2018 bogført indt ægt er fra følgende fonde:
W. Hansen på kr. 50.000
Dansk Komponist forening på kr. 150.000
Goet he Inst it ut t et på kr. 25.000
August inus fonden på kr. 75.000
Ad note 6
Snyk opnåede egenindt ægter på i alt kr. 153.629, der best år af billet salg t il G((o))ng Tomorrow fest ivalen på
kr. 36.529,17 samt salg af SLOW koncerter på kr. 90.100 og salg af annoncer på kr. 27.000.
Ad note 7
Snyk solgt e økonomist yringsydelser under IV for i alt 82.400 i 2018.
Ad note 9
Snyks leder har i 2018 oppebåret en løn på kr. 518.400 samt et pensionsbidrag fra Snyk på kr. 59.098. Snyk’s
årsværksforbrug i øvrigt fremgår af nedenst ående:
Nøgletal for personale

B2018

R2018

R2017

R2016

Personale, fast ansat t e årsværk

3.4

4

3.4

1.9

Personale, løsansat t e årsværk

0.8

0.33

1

2.3

1

1

1.5

2.5

5.2

5.33

5.9

6.7

Personale, frivillige årsværk
Personale, årsværk i alt

Ad note 12
Snyks produkt ionsudgift er på i alt kr. 1.782.969 vedrører særligt G((o))ng Tomorrow , hvor der blev bet alt
mere end kr. 600.000 i honorarer t il kunst nere, udøvere og t eknikere. Hert il kommer forskellige former for
projekt støt t e t il nat ionale og int ernat ionale inst it ut ioner og personer på knap kr. 600.000.

Snyk har modt aget en bevilling t il fremst ød for dansk musik i USA og Canada sammen med Dacapo Edit ionS. Snyk har administ reret bevillingen og overført kr. 175.000 t il Dacapo Edit ion-S, der særskilt aflægger
regnskab for denne overførsel.
Ad note 13
Snyk bogførte i 2018 kr. 324.412 som t ilskudsbet alinger, der dels vedrører t ransport støt te på i alt kr. 229.412,
dels projekt t ilskud under Snyks projektst øt t eordning på i alt kr. 95.000. Alle t ilskudsbet alinger finansieres af
Snyks øremærkede drift sbevilling t il generelle genreorganisat ionsopgaver.
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Ad note 3
Snyk har i 2018 fået et t ilskud på kr. 500.000 fra Københavns Kommune t il G((o))ng Tomorrow fest ivalen.

SNYK

Bemærkninger til noter

Ad note 14
Snyk flyt tede i 2018 fra Nyrnberggade på Amager t il Slagt ehusgade på Vest erbro. Dett e indebar dobbelt
husleje i en periode.
Ad note 15
Snyks øvrige udgift er på kr. 39.214 vedrører afskrivninger.
Bemærkninger til økonomioversigt med aktivitetsbasereret udgiftsfordeling og egenkapital

Projektvirksomhed
Snyk anvendt e i alt kr. 3.162.288 t il projektvirksomhed i 2018. Heraf blev kr. 1.829.241 anvendt i forbindelse
med G((o))ng Tomorrow fest ivalen. Fest ivalen bogførte et overskud på kr. 4.514 i 2018. Den resterende del
af midlerne på projekt virksomhedsområdet blev anvendt t il nat ionale og int ernat ionale projekt er.
Tilskudsvirksomhed
Udover de direkte bet alinger af t ilskud på i alt kr. 324.412 blev der i 2018 yderligere bogført administ rat ive
udgift er på i alt kr. 52.366 vedrørende administ rat ionen af t ransport støt teordningen og
projekt støt t eordningen.
Indtægtsdækket virksomhed
Der blev i 2018 bogført udgift er på i alt kr. 80.279 vedrørende Snyks indt ægt sdækkede virksomhed. Da der
samt idig blev bogført indt ægt er på i alt 82.400, endt e området med et overskud på kr. 2.121. Resultat et
bet yder, at Snyks indt ægt sdækkede virksomhed over en t re-årig periode har haft et akkumuleret underskud
på kr. 7.204.
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Rådgivnings-, informations- og netværksvirksomhed
Snyks drift sbevilling finansierer Snyks varet agelse af generelle genreorganisat ionsopgaver, der omfat t er
rådgivnings-, informat ions- og net værksvirksomhed samt t ilskudsvirksomhed. Snyks drift sbevilling
øremærker kr. 1.509.951 t il disse akt ivitet er og det ses af Snyks økonomioversigt , at der i alt blev anvendt kr.
1.523.622 t il disse formål i 2018.

SNYK

Aktivitets- og resultatoversigt 2018

Dato

Snyk’s hovedaktivitetsoversigt for 2018
Aktivitet

Sted/ Hovedarrangør/
M edarrangør

Koncert - og Nyhedsformidling
Nyheder, foromt aler og informat ion om akt uelle begivenheder på den danske scene for
ny, eksperiment erende musik og lydkunst på Snyk.dk og sociale medier. Snyk producerer
løbende koncert kalenderen på Snyk.dk. I 2018 gjorde vi det muligt for aktører selv at
skrive relevante begivenheder t il godkendelse i kalenderen. Det medvirkede t il, at også
mindre musikbegivenheder i provinsbyer har fået eksponering. Koncert kalenderen sendes
hver måned ud t il flere end 1600 abonnenter af Snyks nyhedsbrev.

Nyhedsbrevet er - foruden et indblik i sekret ariatet s løbende akt ivit et er - et vindue t il
relevant e historier fra miljøerne omkring den ny, eksperiment erende musik og lydkunst .
Her bliver man opdateret på fest ivaler, feat ureart ikler, t v- og radioindslag og spekt akulære
musikbegivenheder i både st or og lille skala.
Vi har i nyhedsbrevet - foruden dækningen af Snyks daglige arbejde - givet særlig
opmærksomhed t il følgende fest ivaler og større begivenheder:

Spor Fest ival, Aarhus
Spot Fest ival, Aarhus
Click Fest ival, Helsingør
St ruer Tracks, Struer
M oment um M usik, Odense
Klang Fest ival, København
G((o))ng Tomorrow , København
NJORD Biennale, København
SCENATET jubilæum, København
Vint erjazz, København
Pulsar Fest ival, København
M oving Opera, København
Sound Forms Symposium, København
CPH:DOX, København
CPH:PIX, København
TRAVERS, hele landet
Formidlingssamarbejde med akt ører i Snyks omverden, udvalg:
Glypt ot eket
M oving Opera
Sound Forms
Art freq
Copenhagen Cont emporary
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Opgaveområde 1: Informations-, rådgivnings- og netværksvirksomhed
2.1.1 Information
Løbende
I arbejdet med Informat ionsvirksomhed priorit erer Snyk arbejdet i Danmark, og det på
følgende måde:

SNYK

Aktivitets- og resultatoversigt 2018

Alice
RM C
JazzDanmark
Copenhagen Architect ure Fest ival
Cinemateket
St ruer Tracks
M useet for Samt idskunst
Dansk Komponist forening
m.fl.
Snyk faciliterede et særskilt formidlingsarbejde med udsendelse af pressemeddelelser om
projekt et , målgruppe-fokuseret PR arbejde med videre.

Penneo dokumentnøgle: MZGYH-5PYDP-YO5KW-1TY1E-QCZE5-O46AM

Løbende videndeling og formidling om scenen i Danmark
I løbet af 2018 har Snyk arbejdet med videndeling overfor akt ører i Snyks omverden indog udland.

2.1.2 Rådgivning og netværk i Danmark
Rådgivning
Løbende
Snyk har gennemført mere end 60 rådgivningssamt aler og -forløb i 2018 med alt fra
komponister, pladeselskaber, bookingagent urer, museer, fest ivaler, arkiver m.m. Danske
som int ernat ionale.

Rådgivning om Snyk-relat eret programindhold t il disse akt ørers eget arbejde:
Aros
M useet for Samt idskunst
EKKOZONE
Fest ival of Endless Grat it ude
Prot on
Tape
St ruer Tracks
DJM Aft agerpanel
Click fest ival
Alice CPH
Glypt ot eket
Eksempler på løbende rådgivning af enkelt personer og arrangører omkring projekt er,
fundraising, net værk, m.v.
Honeyland fest ival
WeLikeWe
Tonechamber
Njord Biennale
Copenhagen Opera Fest ival
Alice CPH
Copenhagen Cont emporary
Glypt ot eket
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Eksempler på løbende rådgivning enkelt personer og arrangører omkring PR, markedsføring
og kommunikat ion.
ILK
Copenhagen Cont emporary
St ruer Tracks
Spor fest ival
Njord Biennale
Ult ima fest ival
Danske Orkesterdirigent er
NordicOpera
Dert il løbende rådgivning t il musikere og komponist er
Administ rat ion, Budget og Regnskab
Snyk har videreudviklet arbejdet med rådgivning om administ rat ion, budget og regnskab i
løbet af 2018 ydet løbende rådgivning i forbindelse med øvrigt arbejde.
Net værksvirksomhed
Int ernat ionalt netværksbesøg i M ont real og Victoriaville – CARTEL-netværket

Int ernat ional netværksbesøg i London og Paris – NICAF-net værket
Net værksmøder i St ut t gart og M unchen
Net værksmøder under Classical:Next i Rott erdam
Net værksmøde med bl.a. Thy Center for M usic Art s og Thist ed Kommune
Net værksmøde med bl.a. Generalkonsulat et i New York, Blank Forms, Pioneer Works, PS1
m.fl
Net værk med Aros, Aarhus
Net værk med Radar, Aarhus
Net værk med Terry Riley-arkivet , USA
Net værk med Henning Christ iansen-arkivet , M øn
Net værksmøder med dansk presse og medier, løbende
Net værksmøde med Big Ears fest ival, USA
Net værksmiddag med danske og int ernat ionale aktører under G((o))ng Tomorrow fest ival
Net værk med Ult ima fest ival, Norge
Opgaveområde 2: Projektvirksomhed
2.2.1 G((o))ng Tomorrow
A. G((o))ng on Tour – Koncert er i København
Ekst erne akt ører er hovedarrangør og G((o))ng on Tour er medarrangør

Goodiepal & Pals + Film: The Goodiepal Equat ion
Lovens/ Silva/ Solborg

Glypt ot eket
SunShip + Koncert kirken

Art ist t alk: Art o Lindsay

RM C

Vampyr - livemusik t il Carl Th. Dreyers mesterværk

Cinemateket
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Dacapo
Thy Cent er for M usic Art s og Thist ed Kommune
Dert il løbende rådgivning t il musikere og komponist er

SNYK

Aktivitets- og resultatoversigt 2018

Ursula Nist rup: WHY WE NEED TO DREAM - Talks, pladerelease,
lydinst allat ion

Koncert Kirken + M useet
For Samt idskunst
Den Fri
Udst illingsbygning

Lovens/ Silva/ Solborg

Koncert kirken

Simon Eskildsen Trio
Art o Lindsay

Koncert kirken
Alice

Zs
Illdjin
Slow - t ema: Fråds
Tanja Zapolski,,
Slow - t ema: Fråds
Lisbet h Balslev
Slow - t ema: Fråds
Rikke Sandberg
Vampyr: Dreyers klassiker i sin oprindelige form

Alice
Alice
Glypt ot eket

Art ist t alk: Phill Niblock + Thomas Ankersmit
St umfilm og live music: Thomas Lehn, M ark Solborg live
Phill Niblock & Thomas Ankersmit + Konrad Sprenger
Slow - t ema: Skatt e
Emma Acs
Vampyr: Dreyers klassiker i sin oprindelige form
St umfilmskoncert: Jeanne d'Arcs lidelse og død SPEKTR

RM C
Cinemateket

Vampyr: Dreyers klassiker i sin oprindelige form

Cinemateket

Zeit krat zer

DR Kocert huset +
Art Freq
DR Koncert huset +
Art Freq

Laurie Anderson
B. G((o))ng Tomorrow Fest ival 02.-10.11-2018
Carl Th. Dreyers Jeane d'Arcs lidelse og død

Scenat et opfører Jessie M arinos 'Nice Guys Win Tw ice'

Ars Nova: Wait ing for t he Barbarians
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Christ iansen i høj sø - live!

Glypt ot eket
Glypt ot eket
Cinemateket

Glypt ot eket
Cinemateket
Cinemateket

DR Koncert huset +
Art Freq
Teat erØen, La M use en
Circuit , Scenat et ,
Darmst ädter
Ferienkurse, La M use en
Circuit , Centre nat ional
de créat ion, Borealis
fest ival, Transit Fest ival
Leuven og Huddersfield
Cont emporary M usic
Fest ival
Koncert kirken
42
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År & Dag: M ads Forsby, Andreas Pallisgaard, M ichael M ørkholt ,
Anders Lauge M eldgaard, Anders Vestergaard,
Oliver Laumann, Victor Dybbroe, Lars Gerve,
M agnus Bak, Jakob M unck

Copenhagen
Cont emporary

M usic for Krügerrand - quart et for gold bullion coins

Copenhagen
Cont emporary
Copenhagen
Cont emporary
Det Kongelige Danske
M usikkonservatorium
Copenhagen
Cont emporary
Alice

Simon Løffler & Ensemble Adapt er
Neue Vocalsolist en & Nicolai Worsaae
Opus 37: Dejligt vejr i dag, n'est -ce pas, Ibsen
Ying-Hsueh Chen + Anders M onrad + Toke Odin
Ast rid Sonne, Xenia Xamanek, Andrea Novel, Henriet te
M ot zfeldt
Cucina Povera

Alice
Alice

G((o))ng on Tour arrangement er i alt : 21
G((o))ng Tomorrow Fest ivalkoncert er i alt : 11
G((o))ng Tomorrow i alt: 32
Publikumst al 2018 incl. On Tour: Forventet 7.500; Realiseret
7.942
Snyk styrkede udviklingen af fest ivalens t o plat forme, den løbende koncert række og selve
fest ivalperioden, for eksempel gennem et t æt samarbejde med Copenhagen Cont emporary, RM C, Det
Kongelige Danske M usikkonservatorium, Alice, DR Koncert huset såvel som gennem et samarbejde med
CPH PIX, art FREQ, Cinemateket, Det Kongelige Danske Kunst akademi, Koncertkirken, Alice m.fl.
2.2.2 National projektvirksomhed
I løbet af året har Snyk været medarrangør og samarbejdspart ner på en række akt ivit et er i Danmark. I
det t e virke har Snyk st yrket sit samarbejde med miljøernes aktører og skabt en synlig int egreret indsat s
på t værs af Snyks hovedopgaver.
København, Glyptoteket
Præsentat ion af nye og etablerede danske musikere for nye
målgrupper som del af event rækken SLOW på Glypt oteket
Præsentat ion af nye og etablerede danske musikere for nye

København, Glyptoteket

målgrupper som del af event rækken SLOW på Glypt oteket
Præsentat ion af nye og etablerede danske musikere for nye

København, Glyptoteket

målgrupper som del af event rækken SLOW på Glypt oteket
12 inst rument er t il Henning, koncert- og formidlingsprojekt

Sound Forms, symposium for lydkunst - og forskningsmiljøer

Roskilde, København,
M useet for
Samt idskunst,
Koncert Kirken
København,
Kunst akademiet , RM C,
KU
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SKARN, først e init iat iver t il en samt idskunst skole, der har
særligt fokus på børn og unges møde med samt idskunst en.

Impro for Asylbørn, projekt ret tet mod børn og unge i alderen
9-17 år på 5 asylcent re i Danmark

Hot elaft ale, aft ale med Hotel Art hur t il gavn for akt ører inden
for Snyks område i København
Hot elaft ale, landsdækkende aft ale med Scandic t il gavn for
akt ører inden for Snyks område
Udvikling af TCM A, projektudvikling af Thy Center for M usikalsk
Scenekunst i Vestervig

Roadmap DK, landsdækkende indsamling af dat a om det danske
landskab for ny, eksperiment erende musik og lydkunst
M oving Opera 3 – del af seminarrække for musik- og
scenekunstmiljøet om fremt idens musikdramat ik

Int ernat ionalt besøgsprogram under G((o))ng Tomorrow

København, Fot ografisk
Cent er, DIAS, Poesiens
Hus, Billedskolen i
Tvillingehallerne
Gribskov, Avnst rup,
Brovst , Sjælsmark,
Dronningelund,
JazzDanmark,
København, Kong
Art hur Hot els
Landsdækkende,
Scandic Hotels
Vest ervig, Thy Cent er
for M usikalsk
Scenekunst , Thisted
Kommune
Landsdækkende, Snyk
Hot el Pro Forma, Dansk
Komponist forening,
Performing Art s,
Plat form Aarhus,
Edit ion Wilhelm Hansen
& Den 4. Væg m/ Snyk
Snyk

2.2.3 International projektvirksomhed
I løbet af året har Snyk været medarrangør og samarbejdspart ner på en række akt ivit et er i udlandet . I
det t e virke har Snyk st yrket sit samarbejde med miljøernes aktører og skabt en synlig int egreret indsat s
på t værs af Snyks hovedopgaver.
Net værksmøde med Big Ears fest ival, USA med henblik på
USA, Knoxville, BigEars

samarbejde i 2020-2021
Blank Forms, st ørre udst illing/ koncert række af komponist og
fluxuskunst ner Henning Christ iansen med internat ionale

USA, New York, Blank
Forms

musikere
Suono Il Popolo fest ival i M ont real, Canada, præsent ation af
danske musikere på fest ivalen i 2018
Suono Il Popolo fest ival i M ont real, Canada, præsent ation af
danske musikere via OPen Call i 2019
M assM oca Bang on a Can Summer fest ival, Nort h Adams,
M assachuset t s, USA, dansk musiker i residency
New Sounds, dansk fokus i radioprogrammet New Sounds fra
New York.
Net værksmøde i fest ivalnet værket NICAF i London og Paris

Canada, M ont real,
Suono Il Popolo
Canada, M ont real,
Suono Il Popolo
USA, Bang on a Can,
M assM oca,
USA, New York, New
Sounds
Frankrig, England,
NICAF
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Sounds Now, indlevering af EU-ansøgning i samarbejde med
NICAF-net værket
ISCM World M usic Days i Beijing, Kina, opførelse af værk af
Kina, ISCM & Snyk
Simon Christ ensen
Planlægning og udvikling af Tysklandindsat s i samarbejde med
Dacapo Edit ion S & Snyk
Dacapo Edit ion S
Planlægning og udvikling af Englandindsat s i samarbejde med
Dacapo Edit ion S & Snyk
Dacapo Edit ion S
Opgaveområde 3: Tilskudsvirksomhed
2.3.1 Transportstøtte
2018
Snyk har siden 2008 administ reret puljen for Internat ional t ransport st øt t e t il Snyk’s
genreområde.
Den årlige ramme aft ales i dialog med PSU. I Snyk’s rammeaft ale med PSU for 2017 – 2020
er den årlige ramme for ITS – i lighed med t idligere år – aft alt t il at udgøre kr. 215.000.
Rammen er med virkning i 2019 hævet t il kr. 250.000
Se bilag 1 for det aljer.
2.3.2 Øvrig støttevirksomhed
2018
M useet for Samt idskunst , Roskilde: Kr. 6.000
Copenhagen Film Fest ival: Kr. 12.702
Foreningen Drift ers: Kr. 3.000
Bang on a Can: Kr. 52.000
Blank Forms, New York: Kr. 100.000
Dacapo Edit ion S USA - Canada fremst ød: Kr. 175.000
Blank Forms, New York: Kr. 128.955
Suoni Per Il Popolo fest ival, M ont real:
Kr. 110.551
Opgaveområde 4: Indtægtsdækket virksomhed
Løbende
Rådgivningsydelser og ydelser mod bet aling omfatt er har i 2018 omfat tet : St rat egisk
rådgivning og sparring på økonomist yringsområdet , herunder t ilret telæggelse af budget og
st yringsmodel, St øt t e t il budget arbejde og ledelses- og best yrelsesbet jening, Cont rolling og
budget analyse, Administ rat ion og afrapport ering af støt te og t ilskud, Bogføring og
udarbejdelse af årsregnskab, Rådgivning vedrørende kontoplan og dimensioner i
økonomisyst emet , Almindelige moms- og skat t eforhold i Danmark, Personale, lønst yring og
indberet ninger.
Snyks t ilbud om administ rat iv st øt t e udspringer af bekendt gørelse af lov om musik, der
blandt andet specificerer, at St atens Kunst fond kan yde støt te t il akt ivitet er, der kan virke t il
fremme af musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet . Ydelser fra Snyk mod bet aling
som hovedregel kun kan gives t il aktører, der er st øt t et af PSU. Hert il kommer, at Snyk råder
over begrænsede ressourcer t il grat is rådgivning, og at ressourcerne vil blive priorit eret
således at de samlet set bedst bidrager t il at fremme kunst nerisk kvalit et og mangfoldighed
i musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet .
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M odtagere af International Transportstøtte i 2018

Snyk’s Transportst øt t e og ISCM -udvalg (TRIM ) har i 2018 behandlet 117 ansøgninger ved 4 ansøgningsfrist er
og uddelt st øt t e t il 39 ansøgere. Puljens størrelse var i 2018 på kr. 215.000 og der blev ansøgt om i alt kr.
1.181.114.
TRIM udvalget bestod i 2018 af:
Anna Klet t , Klarinet t ist
Christ ian Skovbjerg Jensen, Direkt ør Int er Art s, M almø
M ort en Riis, Komponist og Lydkunst ner

Ansøger

Projekt

Bevilling

I Danmark
AUT

Aarhus Unge Tonekunst nere / Duo 1

6.000

Alexander Holm

Gunt her Valent ine Europa Tour 2018

5.000

Kairos Quart et t

Kairos Quart et t på Kunst hal 44 M øn

8.000

Ragnhild M ay

Lydkunst -residency og performance t our i Aust ralien og New Zealand
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7.000
Spir Fest ival

John Chandler på Spir fest ival

4.000

Hindsgavl fest ival

Duo Hellqvist og Ensemble Garage på Hindsgavl fest ival

6.000

Foreningen Ny M usik

Rådhuskoncert er med Esra Pehlivanli, Pet er Bogaert og Pilar Rius Fortea
2.300

Open Days Fest ival

Sonar Quartet på Open Days Fest ival

6.000

NJYD

Koncert med Aksiom

4.800

Christ ianshavn Beboerhus

Koncert med Realist ic M onk

2.900

At helas

Præsentat ion af Amir M ahyar Tafreshipours værk Yearning in C
8.500

NJYD

Polished i NJYD.NYT.NORDISK koncert række

3.000
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Odense M usikbibliot ek

ALGORAVE @ THE M USIC LIBRARY

8.000

Christ ianhavns Beboerhus

Avant guit ar med Ikbal Luby m.fl.

7.000

Sparkling Sound Fest ival

Alt erat ion

2.000

Jens Rossel

Trio Ismena

1.000

Anna Jalving

Koncert projektet DUO

6.300

Alfred Toft Rasmussen

Præsentat ion af Graham Lambkin

3.000

Kunst hal44 M øn

Residence med Akio Suzuki

12.717

Kunst hallen Regelbau 411

Lydkunst udst illingen SUS

5.000

Figura

Figura Fest spiele

9.100

Christ ian M øller Blæhr

Vibracat hedral Orchest ra

10.000

I udlandet
Sandra Boss

The Accoust ic Appraiser

3.098

Lasse D Hansen

M usikken har ordet

2.500

Ying-Hsueh Chen

Ancest ral M odernism på KLANG fest ival

Xenia Lopez Pet ersen

Equis Japan Tour 2018

6.500

Anders Vestergaard

Delt agelse på TRIAS fest ival

1.700

Soma & Lil

Turne i Japan med værker af Gagaku

7.000

Anders Lauge M elgaard

År & Dag på Sørlandet s Kunst museum i Norge

2.900

Jakob Bangsøe

Opt ræden med Tallinn Kammerorkest er i Est land

2.500

Goodiepals

Europat urne

15.000

KOTTOS

Turne t il Island

10.000

St ine Klost er

ZNR t our

2.200

Snøleoparden

Samarbejde med Put u Put ra

7.500

Kirst ine Lindemann

Koncert er i M ünchen

3.785
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Posh Isolat ion

Koncert række i Sydamerika

5.500

Family Underground

Colour out of space 2018

4.200

Scenat et

ORELHÃO

10.000

M arcella Lucat elli

Koncert med Lia Kohl i Øst rig

2.000
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Afrapportering af projekttilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for M usik for 2018

Snyk har i 2018 bogført kr. 687.000 under øvrige t ilskud fra st at en. Nedenst ående præsent eres
projekt regnskaberne:
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Vedrørende SKM P33.2016-0004 - Tilskud til internationalt fremstød i USA og Canada på i alt kr. 450.000
Snyk og Dacapo Edit ion S har i 2018 gennemført en række akt ivit et er i forbindelse med fremstød i USA og
Canada. Sammen med den højt agtede kurat oriske plat form Blank Forms i New York og Dacapo Edit ion-S
gennemført e Snyk en 3-ugers udst illing og koncert række i New York med fokus på Henning Christ iansen.
Bevillingen er fuldt ud anvendt i 2018. Akt ivit eten er gennemført i sin helhed i 2018 i overensst emmelse med
ansøgning og projekt beskrivelse.
Snyk og Dacapo Edit ionsS har gennem bevillingen været i st and t il at st øtt e en række danske, amerikanske
og canadiske kunst nere, herunder gennemføre et Henning Christ iansen-arrangement i New York. Dacapo
Edit ion-S aflægger særskilt regnskab for kr. 175.000, der er overført fra Snyk.
Formålet med t ilskuddet er dermed fuldt opfyldt .

Projektet blev i al væsent lig grad afviklet i overensstemmelse med det for projekt et opst illede budget; dvs.
uden væsent lige budget afvigelser.
Det bevilgede t ilskud på kr. 450.000 fra St atens Kunst fonds Projekt støt teudvalg for M usik er fuldt ud blevet
anvendt t il det bevilgede formål som beskrevet i ansøgningen og dokumenteret i regnskabet for projekt et.
Underskuddet på kr. 3.955 dækkes af Snyk via drift en.
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Afrapportering af projekttilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for M usik for 2018

Projektet blev i al væsent lig grad afviklet i overensstemmelse med det for projekt et opst illede budget; dvs.
uden væsent lige budget afvigelser.
Det bevilgede t ilskud på kr. 26.000 fra St atens Kunst fonds Projekt støt teudvalg for M usik er fuldt ud blevet
anvendt t il det bevilgede formål som beskrevet i ansøgningen og dokument eret i regnskabet for projekt et .
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Vedrørende SKM P31.2017-0083 – Bang on a Can M ASS M oCA 2018 på i alt kr. 26.000
I forbindelse med samarbejdet om danske residencies som en del af musiker- og komponistkollekt ivet Bang
on a Cans årlige sommerfest ival M assM oca i M assachuset t s, har Snyk fået st øtt e t il at forberede og
gennemføre et residency på fest ivalen i 2018.
Bevillingen er fuldt ud anvendt i 2018. Akt ivit eten er gennemført i sin helhed i 2018 i overensst emmelse med
ansøgning og projekt beskrivelse.
Formålet med t ilskuddet er dermed fuldt opfyldt .

SNYK

Afrapportering af projekttilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for M usik for 2018

Projektet blev i al væsent lig grad afviklet i overensstemmelse med det for projekt et opst illede budget; dvs.
uden væsent lige budget afvigelser.
Det bevilgede t ilskud på kr. 26.000 fra St atens Kunst fonds Projekt støt teudvalg for M usik er fuldt ud blevet
anvendt t il det bevilgede formål som beskrevet i ansøgningen og dokumenteret i regnskabet for projekt et.
Underskuddet på kr. 476 dækkes af Snyk via drift en.
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Vedrørende SKM P30.2018-0006 – Tilskud til internationale besøgsprogrammer på i alt kr. 7.000
Snyk har fået st øtt e t il vidensdeling, kvalificering og net værkset ablering mellem ny musiklivet i Danmark og
New York i 2018.
Bevillingen er fuldt ud anvendt i 2018. Akt ivit eten er gennemført i sin helhed i 2018 i overensst emmelse med
ansøgning og projekt beskrivelse.
Formålet med t ilskuddet er dermed fuldt opfyldt .
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Afrapportering af projekttilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for M usik for 2018

Projektet blev i al væsent lig grad afviklet i overensstemmelse med det for projekt et opst illede budget; dvs.
uden væsent lige budget afvigelser.
Det bevilgede t ilskud på kr. 52.000 fra St atens Kunst fonds Projekt støt teudvalg for M usik er fuldt ud blevet
anvendt t il det bevilgede formål som beskrevet i ansøgningen og dokument eret i regnskabet for projekt et .
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Vedrørende SKM P31.2018-0014 – Bang on a Can M ASS M oCA 2018 på i alt kr. 52.000
I forbindelse med samarbejdet om danske residencies som en del af musiker og komponistkollekt ivet Bang
on a Cans årlige sommer fest ival M assM oca i M assachuset t s, har Snyk fået st øtt e t il at forberede og
gennemføre t o residencies på fest ivalen i 2018.
Bevillingen er fuldt ud anvendt i 2018. Akt ivit eten er gennemført i sin helhed i 2018 i overensst emmelse med
ansøgning og projekt beskrivelse.
Formålet med t ilskuddet er dermed fuldt opfyldt .

SNYK

Afrapportering af projekttilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for M usik for 2018

Projektet blev i al væsent lig grad afviklet i overensstemmelse med det for projekt et opst illede budget; dvs.
uden væsent lige budget afvigelser.
Det bevilgede t ilskud på kr. 51.000 fra St atens Kunst fonds Projekt støt teudvalg for M usik er fuldt ud blevet
anvendt t il det bevilgede formål som beskrevet i ansøgningen og dokument eret i regnskabet for projekt et .
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Vedrørende SKM P30.2018-0034 – Tilskud til internationale besøgsprogrammer på i alt kr. 51.000
Snyk har fået støt te t il udvikling af samarbejdsprojekter mellem int ernat ionale akt ører og danske fest ivaler,
arrangører, ensembler med mere i 2018.
Bevillingen er fuldt ud anvendt i 2018. Akt ivit eten er gennemført i sin helhed i 2018 i overensst emmelse med
ansøgning og projekt beskrivelse.
Formålet med t ilskuddet er dermed fuldt opfyldt .
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Afrapportering af projekttilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for M usik for 2018

Vedrørende SKM P33.2018-0006 – Tilskud til fremstød for ny dansk musik i Tyskland på i alt kr. 150.000
Snyk/ Dacapo Edit ion S har fået st øtt e t il projektet Fremstød for ny dansk musik i Tyskland 2018 - 2020.
Bevillingen er delvis anvendt i 2018. Akt ivit et en videreføres i eft erfølgende år i overensstemmelse med
ansøgning og projekt beskrivelse og der videreføres 80.000 t il eft erfølgende år.
Regnskab
Budget

Kr.
70.000
0
0
0
0
0
70.000
Regnskab

Udgifter
Lønudgift er - produkt ion
Lønudgift er - administ rat ion og
PR
Øvrige produkt ionsudgift er
Øvrige administ rat ionsudgift er
M arkedsføring/ PR
Øvrige udgift er
Udgifter i alt
Resultat

Kr.
150.000
0
0
0
0
0
150.000
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Indtægter
St at ens Kunst fond - t ilskud
Kommunale t ilskud
Fondst ilskud
Sponsorer
Egenindt ægt er
Øvrige indt ægter
Indtægter i alt

Budget

Kr.

Kr.
0

32.000
38.687
0
0
70.687

0
150.000
0
0
0
150.000

-687

0

Formålet med bevillingen er endnu ikke opnået . Årets result at på kr. -687 dækkes af Snyk via drift en.
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Afrapportering af projekttilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for M usik for 2018

Projektet blev i al væsent lig grad afviklet i overensstemmelse med det for projekt et opst illede budget; dvs.
uden væsent lige budget afvigelser.
Det bevilgede t ilskud på kr. 26.000 fra St atens Kunst fonds Projekt støt teudvalg for M usik er fuldt ud blevet
anvendt t il det bevilgede formål som beskrevet i ansøgningen og dokument eret i regnskabet for projekt et .
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Vedrørende SKM P31.2018-0085 – Bang on a Can M ASS M oCA 2018 på i alt kr. 26.000
I forbindelse med samarbejdet om danske residencies som en del af musiker- og komponistkollekt ivet Bang
on a Cans årlige sommerfest ival M assM oca i M assachuset t s, har Snyk fået st øtt e t il at forberede og
gennemføre t o residencies på fest ivalen i 2018.
Bevillingen er fuldt ud anvendt i 2018. Akt ivit eten er gennemført i sin helhed i 2018 i overensst emmelse med
ansøgning og projekt beskrivelse.
Formålet med t ilskuddet er dermed fuldt opfyldt .

SNYK

Afrapportering af projekttilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for M usik for 2018
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Vedrørende SKM P33.2018-0007 – tilskud til klassisk og ny kompositionsmusik i England på i alt kr. 150.000
Snyk har fået st øtt e t il et fremst ød for klassisk og ny dansk komposit ionsmusik i England.
Bevillingen er delvis anvendt i 2018. Akt ivit et en videreføres i eft erfølgende år i overensstemmelse med
ansøgning og projekt beskrivelse, og der videreføres 145.000 t il eft erfølgende år.

Formålet med bevillingen er endnu ikke opnået .
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Tilskudsvirksomhed

brugert ilfredshed.

met ode t il undersøgelse af

implement eringsplan med t ilhørende

arbejde 2017 – 2020, herunder en

Danmark en st rat egi for SNYK’s nat ionale

og udfordringer for SNYK’s akt ører i

indsamling af evidens vedrørende behov

st rat egi og rammeaft ale og på basis af

udgangspunkt i SNYK’s overordnede

SNYK udarbejder i 2017 med

Kvalitativ indikator

Ca. 300

6
5

Akt ivit et er med diversit et sfokus

version af
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O18

7

8

5

30

350

4.000

4.500

11.000

16.000

65.000
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90

Ant al st øt t ede ansøgninger t il Int ernat ional t ransport st øt t e

4.8, 4.2 og 4.1

et ableret :

baseline

M et ode og

Ant al ansøgninger t il Int ernat ional t ransport st øt t e

Larsen, 2005)

M usik” , Jørn Langst red, Karen Hannah, Charlot t e Rørdam

” Ønskekvist en – håndbog i evaluering af Teat er, Dans og

kunnen, skullen) (Institutionel Performance

bedømmelse af SNYK (baseret på ønskekvist modellen (villen,

årlig måling af nat ionale akt ørers t ilfredshed med og

I 2017 et ableres met ode. Der gennemføres med st art i 2017

3

Ant al net værkst ilt ag for SNYK i Danmark

21

Ant al samarbejdst ilt ag med de øvrige genreorganisat ioner

økonomi

administ rat ion

Ant al rådgivne akt ører vedrørende musikfagligt virke
vedrørende

2.635

Ant al follow ers på G((o))ng Tomorrow s Facebook
akt ører

3.764

Ant al follow ers på SNYK’s Facebook

rådgivne

12.461

Ant al brugere på Koncert kalenderen

Ant al

15.322

Ant al brugere på G((o))ng.dk

Net værksvirksomhed i Danmark

R17
61.657

Nøgletal og indikatorer

Ant al brugere på Snyk.dk

Opgave

Informat ions- og rådgivningsvirksomhed

Nøgletal og indikatorer

SNYK

35

75

R18

6

8

5

22

39

117

Ca. 340

3.189

4.657

n.a.

15.687

66.217

O19

7

10

5

35

400

4.500

5.000

13.000

18.000

68.000

40

80

O20

10

12

5

40

500

5.000

5.500

15.000

20.000

70.000

40

80

57

på

G((on)g

Tomorrow

kvalit at ive indikat or.

SNYK et ablerer i 2017 en Scout -funkt ion

der årligt evaluerer G((o))ng Tomorrow

fest ivalen.
Indt ægt sdækket virksomhed
2

4.8, 4.2 og 4.1

10

30

7

23

17

8

35

40

7

7

7

4.500

30.000
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• Ant al drift saft aler med akt ører

fest ivalens event s svarende t il ovenst ående

gennemføres med st art i 2017 årlig måling af G((o))ng

Kvalitativ indikator

Der

I

met ode.

110

Ant al frivillige t ilknyt t et G((o))ng Tomorrow
Scout -funkt ionens

20

Ant al anmeldelser og presseomt aler af G((o))ng Tomorrow
et ableres

4

Ant al t ilt ag med diversit et sfokus

2017

5
5

Ant al øvrige net værkst ilt ag i Europa

714

Ant al net værkst ilt ag i NICAF net værket i Europa

94.935

Publikumst al G((o))ng Tomorrow

14

Billet indt ægt er G((o))ng Tomorrow

Tomorrow og On Tour

først eopførelser

37

Ant al koncert er med G((o))ng Tomorrow Fest ival

uropførelser/ danske

10

Ant al

23

Ant al part nerskabsbaserede projekt er

Ant al projekt er med regionale spillest eder

Net værksvirksomhed i udlandet

16

Ant al projekt er vedrørende nat ionale akt ivit et er

Projekt virksomhed

Nøgletal og indikatorer

SNYK

6

4.6, 4.1 og 4.0

35

56

5

7

2

714

36.529

10

42

7

23

18

12

35

50

7

9

9

5.000

30.000

10

35

7

26

17

15

40

60

10

10

10

5.500

35.000

10

35

7

30

20
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Årsregnskab for 1. januar - 31. december 2018

1

SNYK - G((o))ng Tomorrow 2018

Ledelsespåtegning

Best yrelsen og lederen har dags dat o aflagt projekt regnskabet for 2018 for SNYK.
Projekt regnskabet er aflagt i overensst emmelse med fremsendt e regnskabs- og revisionsinst ruks for
t ilskud t il G((o))ng Tomorrow .
Vi anser den valgt e regnskabspraksis for hensigt smæssig og anser projekt regnskabet for at give et
ret visende billede af projekt et s finansielle st illing samt result at et , samt at t ilskuddet er anvendt i
overensst emmelse med aft ale med Københavns Kommunes M usikudvalg.
Projekt regnskabet indst illes t il best yrelsens godkendelse.
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København, den 16. maj 2019

Leder

Bjarke Svendsen

Bestyrelse

Erik Bach

Anders Laursen

formand

næst formand

Sanne Krogh Grot h

Ejnar Kanding

Anna Berit Asp Christ ensen

M ark Lorenzen

Lot t e Anker
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SNYK - G((o))ng Tomorrow 2018

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i SNYK - G((o))ng Tomorrow

Vi har opst illet projekt regnskabet for projekt G((o))ng for perioden 1. januar - 31. december 2018, på
grundlag af selskabet s bogføring og øvrige oplysninger, som De har t ilvejebragt .
Projekt regnskabet omfat t er anvendt regnskabspraksis, result at opgørelse og not er.
Vi har udført opgaven i overensst emmelse med ISRS 4410, Opgaver om opst illing af finansielle
oplysninger.
Vi har anvendt vores faglige ekspert ise t il at assist ere Dem med at udarbejde og præsent ere
projekt regnskabet i overensst emmelse med god regnskabsskik. Vi har overholdt relevant e best emmelser i
int egrit et , objekt ivit et , faglig kompet ence og fornøden omhu.
Projekt regnskabet samt nøjagt igheden og fuldst ændigheden af de oplysninger, der er anvendt t il
opst illingen af årsregnskabet , er Deres ansvar.
Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.
Da en opgave om opst illing af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke
forpligt et t il at verificere nøjagt igheden eller fuldst ændigheden af de oplysninger, De har givet os t il brug
for at opst ille projekt regnskabet . Vi udt rykker derfor ingen revisions- eller review konklusion om, hvorvidt
projekt regnskabet er udarbejdet i overensst emmelse med god regnskabsskik og inst it ut ionens sædvanlige
regnskabspraksis.
Vi kommunikerer med den øverst e ledelse om blandt andet det planlagt e omfang og den t idsmæssige
placering af revisionen samt bet ydelige revisionsmæssige observat ioner, herunder event uelle bet ydelige
mangler i int ern kont rol, som vi ident ificerer under revisionen.
Perioderegnskabet er udarbejdet t il brug for Københavns Kommune og kan derfor være uegnet t il andre
formål.

Klippinge, den 16. maj 2019
bp-revision
regist rerede revisorer FSR - danske revisorer
godkendt revisionsfirma
CVR.nr. 15735376

Bent Pedersen
regist reret revisor FSR
mne10769
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revisorloven og FSR – danske revisorers Et iske regler for revisorer, herunder principper vedrørende

SNYK - G((o))ng Tomorrow 2018

Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Projekt regnskabet for G((o))ng Tomorrow er aflagt i overensst emmelse med god regnskabsskik.
Den anvendt e regnskabspraksis er uændret i forhold t il sidst e år.
BUDGET

Det medt agne budget er det i 2018 t il Københavns Kommune indsendt e budget .

Tilskud

Tilskud der er givet t ilsagn om, er indregnet i det år det vedrører.
Aktivitetsudgifter

Akt ivit et sudgift er omfat t er udgift er t il lønninger, t ransport og forplejning, t eknik, produkt ion af
markedsføringsmat eriale, annoncering og PR, evaluering og dokument at ion samt administ rat ion i henhold
t il budget .

4
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RESULTATOPGØRELSEN

SNYK - G((o))ng Tomorrow 2018

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Budget
Not e

2018

2018

2017

2016

kr.

kr.

kr.

kr.

681.504

880.126

678.830

400.000

30.000

0

60.000

16.700

1

Drift st ilskud fra st at en

2

Øvrige t ilskud fra st at en

3

Tilskud fra kommuner og regioner

500.000

500.000

515.500

508.000

4

Fonde

300.000

300.000

413.277

170.190

Sponsorer
6

0

0

12.000

45.000

Egenindt ægt er

205.000

153.629

315.062

220.834

Indtægter i alt

1.716.504

1.833.755

1.994.669

1.360.724

25.000

0

0

0

1.741.504

1.833.755

1.994.669

1.360.724

719.717

322.378

Finansielle indt ægt er
Indtægter, total

UDGIFTER
7

Løn fast ansat t e

687.441

654.117

8

Løn løst ansat t e

42.592

29.720

96.078

120.973

9

Administ rat ionsomkost ninger

82.354

73.464

189.360

203.755

10

Produkt ionsomkost ninger

854.546

1.006.208

916.513

661.311

11

Lokaleomkost ninger

48.756

52.400

67.695

47.951

12

Øvrige udgift er

10.090

13.333

11.716

0

1.725.779

1.829.242

2.001.079

1.356.368

0

0

0

0

1.725.779

1.829.242

2.001.079

1.356.368

15.725

4.513

-6.410

4.356

Udgifter i alt

Finansielle udgift er
Udgifter, total

ÅRETS RESULTAT

5
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INDTÆGTER

SNYK - G((o))ng Tomorrow 2018

Noter

Budget
2018

2018

2017

2016

kr.

kr.

kr.

kr.

681.504

880.126

678.830

400.000

681.504

880.126

678.830

400.000

30.000

0

60.000

16.700

30.000

0

60.000

16.700

500.000

500.000

515.500

508.000

500.000

500.000

515.500

508.000

300.000

300.000

413.277

170.190

300.000

300.000

413.277

170.190

0

0

12.000

45.000

0

0

12.000

45.000

Billet indt æger

49.000

36.529

72.702

36.408

Annonceindt ægt er

Not e
Driftstilskud fra staten

Drift st ilskud fra Kult urst yrelsen

2

Øvrige tilskud fra staten

Kult urst yrelsen

3

Tilskud fra kommuner og regioner

Københavns Kommune

4

Fonde

Tilskud fra privat e fonde

5

Sponsorer

Sponsorat er

6

Egenindtægter

36.000

27.000

38.000

33.500

Øvrige indt ægt er

0

0

30.000

8.652

Salg af koncert er

120.000

90.100

174.360

142.274

205.000

153.629

315.062

220.834
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SNYK - G((o))ng Tomorrow 2018

Noter

Budget
Not e

2018

2017

2016

kr.

kr.

kr.

kr.

Løn fast ansatte

Best yrelse

0

0

0

Løn t il ledelsen

196.349

243.060

203.680

Gager og lønninger t il fast ansat t e

347.602

373.598

144.073

24.671

0

0

0

0

-25.375

568.622

616.658

322.378

Pension t il ledelsen

20.093

33.083

0

Pensioner t il fast ansat t e

54.193

59.713

0

Sociale udgift er t il fast ansat t e

11.209

10.263

0

654.117

719.717

322.378

216.442

276.143

203.680

Forskydning feriepengeforpligt igelse
Løn- og gagerefusion

der fordeler sig således:
Løn t il ledelsen
Best yrelse
Gager og lønninger t il fast ansat t e
687.441

8

0

0

0

437.675

443.574

118.698

654.117

719.717

322.378

29.720

96.078

120.973

29.720

96.078

120.973

0

0

0

29.720

96.078

120.973

29.720

96.078

120.973

Løn løst ansatte

Løst ansat t e, fest ivalt eam

der fordeler sig således:
Best yrelse
Gager og lønninger t il løst ansat t e
42.592
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2018

SNYK - G((o))ng Tomorrow 2018

Noter

Budget
Not e
9

2018

2018

2017

2016

kr.

kr.

kr.

kr.

Administrationsomkostninger

9.1 Salgsomkostninger
Promot ion arrangement er

0

4.835

0

9.379

27.596

7.929

9.379

32.431

7.929

7.666

19.931

19.717

7.666

19.931

19.717

Abonnement er og kont ingent er

3.840

5.799

0

Forsikringer

3.480

10.743

0

Kont orart ikler

4.229

5.696

1.658

11.640

13.200

12.000

0

5.550

21.236

18.360

11.181

8.804

Øvrige personaleomkost ninger

7.291

47.609

124.996

M ødeomkost ninger

3.236

5.504

333

Afgift er og gebyrer

2.534

3.517

0

Småanskaffelser og vedligeholdelse

1.809

28.199

7.082

56.419

136.998

176.109

73.464

189.360

203.755

Repræsent at ion

IT - leje og support

9.3 Administrationsomkostninger

Revision og regnskabsassist ance
Bogføringsassist ance
Telefon

Administ rat ionsomkost ninger i alt
82.354

8
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9.2 IT-omkostninger

SNYK - G((o))ng Tomorrow 2018

Noter

Budget
2018

2018

2017

2016

kr.

kr.

kr.

kr.

Produkt ionsomkost ninger

407.513

411.159

91.957

Honorar, udøvere

501.065

396.474

423.392

0

0

35.400

Honorar, t eknik

91.967

79.003

49.012

Honorar, andre

5.663

29.877

61.550

1.006.208

916.513

661.311

52.400

67.695

47.951

52.400

67.695

47.951

13.333

11.716

0

10.090

13.333

11.716

0

10.090

13.333

11.716

0

Not e
Produktionsomkostninger

Honorar, komponist

854.546

11

Lokaleomkostninger

Husleje
48.756

12

Øvrige udgifter

12.1 Af- og nedskrivninger
Andre anlæg, drift smat eriel og invent ar

9
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1.

Indledning

Vi har revideret det af ledelsen udarbejdede udkast t il årsregnskab for SNYK for 2018, der omfat t er anvendt regnskabspraksis, result atopgørelse, balance, not er og bilag t il result at opgørelsen. Årsregnskabet , der er aflagt efter best emmelserne med Lov nr. 1531 af 21. december
2010 om økonomiske og administ rat ive forhold for modt agere af drift st ilskud fra Kult urminist eriet (Drift st ilskudsloven) samt den t ilhørende bekendt gørelse nr. 1701 af 21. december
2010, udviser følgende result at , aktiver og egenkapital:
Resultat kr.
Aktiver kr.
Egenkapital kr.

Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2018

Revisionen er udført i overensst emmelse med de int ernat ionale st andarder om revision og
yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning med det formål at udt rykke en konklusion om,
hvorvidt årsregnskabet giver et retvisende billede af inst it ut ionens akt iver, passiver og finansielle st illing samt result at et af inst it ut ionens akt iviteter i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Godkender bestyrelsen årsrapport en for 2018 i dens nuværende form, og fremkommer der
ikke under bestyrelsens behandling væsent lige nye oplysninger, vil vi forsyne årsrapport en
med en revisionspåt egning uden modifikat ioner, men med følgende fremhævelser m.v.:
Fremhævelse af forhold vedrørende anvendt regnskabspraksis
Vi henleder opmærksomheden på, at årsregnskabet udarbejdes eft er lov om økonomiske og
administ rat ive forhold for modt agere af drift st ilskud fra Kult urminist eriet og regler fast sat i bekendt gørelse om økonomiske og administ rat ive forhold for modt agere af drift st ilskud fra Kult urministeriet og ikke efter en regnskabsmæssig begrebsramme med generelt formål. Vores
konklusion er ikke modificeret vedrørende det t e forhold.
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

SNYK har som sammenligningst al t il result atopgørelsen og t ilhørende not er for regnskabsåret
2018 medt aget det af bestyrelsen og Slot s- og Kult urst yrelsen godkendt e result at budget for
2018. Budget t allene i result at opgørelsen og t ilhørende noter har ikke været underlagt revision.
Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.

3.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold t il årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberet ningen. Vi har ikke foret aget
yderligere handlinger i t illæg t il den udførte revision af årsregnskabet . Det er på denne baggrund vores opfat t else, at oplysningerne i ledelsesberet ningen er i overensst emmelse med årsregnskabet .
Vi har endvidere påset at ledelsesberet ningen indeholder de faglige afrapporteringer, som
kræves i henhold t il rammeaft alen for 2017-2020, t ilsagnsbrevet for 2018 og øvrige t ilskudsbet ingelser fast af Slot s- og Kult urst yrelsen. Det er på denne baggrund vores opfat telse, at afrapport eringerne i ledelsesberet ningen er retvisende jf. §15-20 i Bekendt gørelse nr. 1701 af 21.
december 2010.
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4.

Revisionen af årsregnskabet 2018

Revisors ansvar

Som omt alt i vores t ilt rædelsesprotokol omfat ter en revision udførelse af revisionshandlinger
for at opnå t ilst rækkeligt og egnet revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet . Vores ansvar er på grundlag af disse handlinger at udt rykke en konklusion om regnskabet . De
valgt e revisionshandlinger afhænger af vores vurdering af risici for væsent lig fejlinformat ion i
årsregnskabet . Det forhold, at vi udt rykker en konklusion om regnskabet , frit ager ikke ledelsen
for deres ansvar for at aflægge et retvisende regnskab. Som led i revisionen har vi overvejet de
int erne kont roller, der er forbundet med regnskabsaflæggelsen. Vi har på baggrund heraf udarbejdet vores revisionsstrat egi med henblik på at målret t e vores arbejde mod væsent lige og
risikofyldt e områder.

5.

Betydelige resultater af revisionen

AN VEN DTE REGN SKABSPRI N CI PPER

Årsregnskabet for SNYK er aflagt i overensstemmelse med bekendt gørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administ rat ive forhold for modt agere af drift st ilskud fra Kult urministeriet (drift st ilskudsbekendt gørelsen), og som følge heraf god regnskabspraksis t ilpasset inst rukser fra Kult urst yrelsen. Den anvendt e regnskabspraksis, der er uændret i forhold t il
t idligere år, er oplyst i årsrapport en.
Det er vores opfatt else, at den af ledelsen valgt e regnskabspraksis er hensigtsmæssig, inst it ut ionens akt ivit eter og forhold t aget i bet ragt ning.
Funktionsadskillelse
Institutionens størrelse, herunder antallet af ansatte, der er beskæftiget med administrative opga-

ver, gør det ikke muligt at etablere en effektiv intern kontrol, der er baseret på en hensigtsmæssig
fordeling af arbejdsopgaverne mellem de ansatte. Vores revision er derfor som udgangspunkt ikke
baseret på institutionens interne kontroller. Vi skal derfor understrege, at der ikke er - eller kun er
begrænsede - muligheder for at opdage fejl, der er opstået som følge af, at samme person bestrider såvel udførende som kontrollerende funktion. Vi skal anbefale, at ledelsen regelmæssigt gennemgår bogføringen og kontoudtog for de likvide beholdninger. Gennemgangen bør ske ugentligt
eller månedligt og omfatte den seneste uges/ måneds salg, indbetalinger samt den aldersopdelte
liste over tilgodehavender. Vi anbefaler endvidere, at der som fast procedure kun kan foretages
udbetalinger til varekreditorer og andre omkostningskreditorer, som er godkendt af ledelsen.
Institutionens daglige ledelse er bekendt med den manglende funktionsadskillelse og har tilkendegivet, at det er en forretningsrisiko, som ledelsen har valgt at tage på grund af institutionens størrelse.
Institutionens daglige ledelse har indført, at der skal være 2 i forening til at gennemføre en betaling i banken, og i lønsystemet er det indført, at det kun er den daglige leder, der kan godkende
lønnen.
Den daglige ledelse har oplyst, at de løbende foretager kontroller for at minimere den forretningsmæssige risiko.
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Besvigelser
Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser, og ledelsen har over
for os oplyst, at der eft er dennes vurdering ikke er betydelig risiko for, at årsregnskabet kan indeholde væsent lig fejlinformat ion som følge af besvigelser.

Ledelsen har endvidere oplyst , at den ikke har kendskab t il besvigelser eller igangværende undersøgelser af formodede besvigelser, og har bekræftet dett e skrift ligt over for os i ledelsens
regnskabserklæring.

Uanset ovenstående skal vi gøre opmærksom på, at der altid er en risiko for besvigelser, og at en
sådan risiko er påvirket af omfanget af ledelsens kontrol. Ledelsens kontroller er især vigtige i institutioner, der ikke har etableret effektiv funktionsadskillelse, fordi det som udgangspunkt øger
muligheden og risikoen for besvigelser.
Overholdelse af love og øvrig regulering

Under vores revision har vi forespurgt ledelsen om lovgivning, hvor en event uel manglende
overholdelse vil kunne have en væsent lig indvirkning på årsregnskabet , samt om ledelsens
kendskab t il event uel overtrædelse af sådan lovgivning
Ledelsen har oplyst , at den ikke har kendskab t il overt rædelse af sådan lovgivning, og har bekræft et dett e over for os i ledelsens regnskabserklæring.
Vi har under vores revision ikke konst at eret forhold, der kunne indikere eller vække mist anke
om overt rædelse af lovgivning eller anden regulering af væsent lig betydning for informat ionerne i årsregnskabet .
Ikke-korrigerede fejl i årsregnskabet

Vi har i forbindelse med revisionen ikke konst at eret større fejl, som ikke er blevet korrigeret .
Ledelsen anser indvirkningen på årsregnskabet af ikke-korrigerede fejlinformat ioner enkelt vis
såvel som samlet for uvæsent lig for årsregnskabet og har bekræftet det t e over for os i ledelsens regnskabserklæring.
Nærtstående parter

Under vores revision har vi forespurgt ledelsen om ident it et en af nært st ående part er, samt om
den regnskabsmæssige behandling af t ransakt ioner med sådanne part er er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Ledelsen har i ledelsens regnskabserklæring bekræft et , at den ikke har kendskab t il andre
nært st ående part er end de oplyst e, samt at alle t ransakt ioner ifølge ledelsens overbevisning er
oplyst og behandlet i overensst emmelse med årsregnskabslovens best emmelser.
Vi har under vores revision ikke konst at eret forhold, der indikerer eller vækker mist anke om,
at der er nært st ående parter ud over dem, som ledelsen har oplyst os, ligesom vi ikke er st ødt

Side 41

Penneo dokumentnøgle: N6ZNN-DMCZN-UO776-GQPXF-GPEUN-51UGK

Vi har under vores revision ikke konst at eret forhold, der kunne indikere eller vække mist anke
om besvigelser af væsent lig bet ydning for informat ionerne i årsregnskabet .

SNYK
Regnskabsår: 2018

Revisionsprotokollat

på forhold, der kan indikere, at t ransakt ioner med nært st ående ikke er sket i overensst emmelse med gældende lovgivning. Revisionen af den regnskabsmæssige behandling af nært st ående part er har ikke givet anledning t il bemærkninger.
Efterfølgende begivenheder

Som led i vores revision har vi forespurgt ledelsen, om den er bekendt med, at der i perioden
eft er balancedagen og frem t il dat oen på ledelsens regnskabserklæring er indt ruffet begivenheder, der kunne have indvirkning.
Ledelsen har over for os oplyst , at den ikke har kendskab t il begivenheder af den omt alt e art ,
der ikke er t aget hensyn t il i regnskabsaflæggelsen, og har bekræftet det t e over for os i ledelsens regnskabserklæring.

Ledelsens regnskabserklæring

Som led i revisionen har den daglige ledelse afgivet en regnskabserklæring over for os. I regnskabserklæringen vedrørende årsrapport en for 2017, har den daglige ledelse blandt andet bekræft et følgende i overensst emmelse med de aft alt e vilkår:

•

At ledelsen har opfyldt deres ansvar for at udarbejde et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med drift st ilskudsloven samt den t ilhørende bekendt gørelse nr. 1701 af 21. december 2010.

•

At ledelsen har givet os adgang t il al den informat ion, som ledelsen er bekendt med er
relevant for udarbejdelsen af årsregnskabet , såsom regist reringer, dokument at ion og
andre forhold samt yderligere informat ion, som vi har anmodet om.

•

At ledelsen har givet os ubegrænset adgang t il personer i inst it ut ionen, som vi har fast slået , det er nødvendigt at indhent e revisionsbevis fra.

•

At alle transakt ioner er blevet regist reret og afspejlet i årsregnskabet .

M ed henblik på at understøt t e andet revisionsbevis har vi endvidere på områder, hvor vi har
anset det for relevant, indhent et ledelsens skrift lige bekræftelse på forhold drøftet under revisionen.

7.

Revision af væsentlige poster i årsregnskabet

Vi skal i det følgende redegøre for handlinger og konklusioner på vores revision af de væsentligste og mest risikofyldte poster i årsregnskabet.
Vores revisionsstrategi er tilpasset således, at der for øvrige områder, hvor risikoen for væsentlig
fejlinformation er vurderet lav, kun er foretaget et minimum af revisionshandlinger.
Tilskud og andre indtægter

Tilskud har vi sammenholdt med ekstern dokumentation. Der er modtaget DKK 3.040.077 i
driftstilskud fra Statens Kunstråd.
Øvrige indtægter herunder tilskud fra fonde og sponsorater er kontrolleret til underliggende dokumentation.
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Øvrige indtægter er stikprøvevis kontrolleret til underliggende dokumentation.
Vi har udført analyt iske handlinger, hvor vi har analyseret udviklingen i institutionens omsætning
og øvrige indtægter.
For at overbevise os om korrekt periodisering, har vi stikprøvevist kontrolleret, at de sidste faktureringer i 2018 og de første faktureringer i 2019 er medtaget i korrekt regnskabsperiode.
Vi har suppleret den udført e revision med stikprøvevis gennemgang af salgstransaktioner, herunder kontrol til indbetalinger.
Det er ledelsens opfattelse, at omsætningen er indregnet og oplyst i overensstemmelse med institutionens regnskabspraksis.

EGEN I N DTÆGTER

Indledningsvist har vi foretaget en analyse af året s egenindt ægt er, herunder sammenholdt
med t allene fra forrige periode, vores forvent ninger samt modt aget budget .
Vi har gennemset kont ospecifikat ioner for perioden samt den efterfølgende periode med henblik på at scanne for fejl, usædvanlige post eringer og korrekt periodisering.
Vi har st ikprøvevis kont rolleret udvalgt e fakt uraer med hensyn t il udregninger, samment ællinger og momsberegninger. Vi har desuden kont rolleret disse fakt uraer t il bogføringen og eft erfølgende indbet alinger.
Vores revision har ikke givet anledning t il eft erpost eringer eller andre bemærkninger på denne
regnskabspost .
Driftstilskud Statens Kunstfond
Der er pålagt en klausul fra St at ens Kunst fond om event uel t ilbagebetaling eller modregning i
fremt idige t ilskud. Vi har kont rolleret , at t ilskuddene dækker omkost ningerne t il de bevilligede
formål.
Øvrige tilskud
Vi har st ikprøvevis kont rolleret bogføringen af t ilskud vedrørende projekt er med produkt ionsbudget t et mv. fra såvel privat e som offent lige inst it utioner. Da vores revision udføres på det
samlede årsregnskab for inst it ut ionen, har det ikke omfat tet revision af de enkelt e bevillinger
samt de hert il knyt t ede specialbet ingelser, såsom t idsfrist er, formål og evt . særskilt regnskabsaflæggelse. Vi har st ikprøvevist kont rolleret at t ilskud og produkt ionsomkost ninger på projekt erne oplist et i not erne i årsrapport en ” Afrapport ering af projekt t ilskud fra St at ens Kunst fonds
Projektst øt t eudvalg for M usik for 2018” er korrekt regist reret på de enkelt e projekt er i henhold t il de underliggende bilag.
Rejseafregninger
Vi skal opfordre inst it ut ionen t il at udlæg vedrørende rejser opgøres og afregnes snarest muligt eft er rejsens afslut ning.
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8.

Uanmeldt beholdningseftersyn

Vi har den 30. oktober 2018 foretaget et uanmeldt kasse- og beholdningseftersyn. Institutionen
ligger ikke længere inde med en fysisk kasse, så kasse- og beholdningseftersynet blev udelukkende gennemført vedr. bankindestående.
Eftersynet gav ikke bemærkninger.

9.

Forvaltningsrevision

Økonomistyring

Inst it ut ionen har udarbejdet periodevise budgett er, således at der løbende kan foret ages sammenligning mellem realiserede og budget t erede bevægelser.
Vi kan konst atere, at best yrelsen drøft er periodebalancer og omkost ningers forløb i løbet af
året . Herudover har produkt ionerne været nøje drøftet og vurderet i bestyrelsen.
Sparsommelighed
Vi har overordnet foret aget undersøgelser med henblik på at vurdere, om inst it utionens dispo-

sit ioner er i overensst emmelse med de almindelige normer for, hvad der under hensynt agen t il
inst it ut ionens art og st ørrelse kræves af en hensigt smæssig og sparsommelig administ rat ion
ved forbrug af offent lige midler, herunder hvorvidt goder og t jenest eydelser er erhvervet på
en økonomisk hensigt smæssig måde under hensyn t il pris, kvalit et mv.
Produktivitet

Produkt ivitet vedrører forholdet mellem anvendelsen af ressourcer og produkt ionens omfang.
Inst it ut ionen har i 2018 ifølge bestyrelsen opnået et t ilfredsst illende produkt ionsniveau.
Effektivitet
På baggrund af vore undersøgelser i forbindelse med st at usrevision og afgivelse af erklæring er
det vor opfatt else, at inst itut ionens ledelse t ager de fornødne hensyn og t iltag t il at sikre, at
inst it ut ionen fungerer effekt ivt .

Vor gennemgang af sparsommelighed, produkt ivit et og effekt ivitet har ikke givet anledning t il
yderligere bemærkninger.

10.

Andre ydelser

Ud over vores revision af årsregnskabet har vi ydet assist ance med:

•
•
•

Opst illing af regnskabet
Diverse løbende regnskabsmæssig assist ance
Løbende rådgivning
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Vi har udover den finansielle revision foret aget forvaltningsrevision. Forvalt ningsrevisionen er
udført int egreret og sideløbende med den finansielle revision af årsregnskabet og har omfat tet
en vurdering af sparsommelighed, produkt ivitet og effekt ivit et . Vurderingen er blandt andet
baseret på analyser af omkost nings- og indt ægt skont i, beregning af nøglet al, undersøgelser af
usædvanlige tendenser i udviklingen m.m. Revisionen udføres endvidere bl.a. med udgangspunkt i t ilskudsmodt agers rapport ering t il t ilskudsyder om mål og opnåede resultat er.
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11.

Afslutning

Vi kan oplyse følgende:

•
•
•
•

At vi opfylder lovgivningens krav t il revisors uafhængighed, og
At vi under revisionen har modt aget alle de oplysninger, vi har anmodet om, og
At revisionen ikke har givet anledning t il bemærkninger med hensyn t il, om det modt agne drift st ilskud er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår, og
At revisionen ikke har medført bemærkninger med hensyn t il, om t ilskudsgrundlaget er
opgjort i overensstemmelse med gældende regler.

Klippinge, den 16. maj 2019
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bp-revision
registrerede revisorer FSR – Danske revisorer
godkendt revisionsfirma
CVR-nr. 15735376

Bent Pedersen
registreret revisor FSR
mne10769

Side 45

SNYK
Regnskabsår: 2018

Revisionsprotokollat

Nærværende revisionsprotokol, side 38 – 46, er læst af nedennævnte medlemmer af ledelsen
den 16/ 5 2019.

___________
Erik Bach
formand

_

___________
_
Sanne Krogh Groth

___________
Lotte Anker

__________
__
Anders Laursen
næstformand

___
_________
Anna Berit Asp Christensen

__________
Ejnar Kanding

___
_________
M ark Lorenzen

__

_

M ed ovenstående underskrift tilkendegiver medlemmerne af den øverste ledelse desuden
følgende:

•

At vi har opfyldt vores ansvar, som er angivet i t ilt rædelsesprotokollat et af den 2. maj
2017, for at udarbejde et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bekendt gørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administ rat ive forhold for modt agere af drift st ilskud fra Kult urminist eriet (Driftst ilskudsloven).

•

At vi har givet revisor adgang t il al den informat ion, som vi er bekendt med er relevant
for udarbejdelsen af årsregnskabet , såsom regist reringer, dokument at ion og andre forhold samt yderligere informat ion, som revisor har anmodet om.

•

At vi har givet revisor ubegrænset adgang t il at indhent e revisionsbevis fra personer i inst it ut ionen.

•

At alle transakt ioner er blevet regist reret og afspejlet i årsregnskabet .

Side 46
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2019-05-29 11:31:16Z

IP: 62.44.xxx.xxx
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Aftalebrev 2019

Revisors ansvar
Vi vil udføre vores revision i overensst emmelse med Int ernat ionale St andarder om Revision og
yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Disse st andarder kræver, at vi lever op t il et iske
krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for,
at regnskabet ikke indeholder væsent lig fejlinformat ion. En revision omfat t er handlinger for at
opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i regnskabet . De valgt e
handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsent lig
fejlinformat ion i regnskabet , uanset om fejlinformat ionen skyldes besvigelser eller fejl. En
revision omfat t er endvidere st illingt agen t il, om den af ledelsen anvendt e regnskabspraksis er
passende, og t il rimeligheden af de af ledelsen regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den
samlede præsent at ion af årsregnskabet .

På grund af de iboende begrænsninger i revisionen kombineret med de iboende
begrænsninger i int ern kont rol, er der en uundgåelig risiko for, at væsent lige fejlinformat ioner
måske ikke bliver opdaget , selv om revisionen er behørigt planlagt og udført i
overensst emmelse med Int ernat ionale St andarder om Revision og yderligere krav ifølge dansk
revisorlovgivning.
Ved vores risikovurderinger overvejer vi int ern kont rol, der er relevant for virksomhedens
udarbejdelse af regnskabet med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende
eft er omst ændighederne, men ikke med det formål at udt rykke en konklusion om
effekt ivit et en af virksomhedens int erne kont rol. Vi vil imidlert id underret t e Dem skrift ligt om
event uelle bet ydelige mangler i int ern kont rol, der er relevant e for revisionen af regnskabet , og
som vi har konst at eret under revisionen.
Ledelsens ansvar og ident ifikat ion af den relevant e regnskabsmæssige begrebsramme
Vores revision vil blive udført på det grundlag, at den daglige ledelse og, hvor det er relevant ,
den øverst e ledelse anerkender og forst år, at de har ansvaret :
1. for at udarbejde et regnskab, der giver et ret visende billede i overensst emmelse med
Årsregnskabsloven
2. for den int erne kont rol, som ledelsen fast lægger som nødvendig for at muliggøre
udarbejdelsen af et regnskab uden væsent lig fejlinformat ion, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl, og
3. for at give os:
a. adgang t il al den informat ion, som ledelsen er bekendt med er relevant for
udarbejdelsen af regnskabet , såsom regist reringer, dokument at ion og andre
forhold
b. yderligere informat ion, som vi måt t e anmode ledelsen om t il brug for revisionen,
c. ubegrænset adgang t il personer i virksomheden, som vi finder det nødvendigt at
indhent e revisionsbevis fra.
Vi vil som led i vores revision anmode den daglige ledelse og, hvor det er passende, den
øverst e ledelse om skrift ligt at bekræft e udt alelser t il os i forbindelse med revisionen.
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Revisionens formål og omfang
De har anmodet os om at revidere regnskabet for SNYK, der omfat t er balance pr. 2018-12-31,
result at opgørelse for regnskabsåret 2018-01-01 t il 2018-12-31 samt anvendt regnskabspraksis og
not er. Vi skal med det t e brev bekræft e vores accept og vores forst åelse af revisionsopgaven.
Vores revision vil blive udført med det formål at udt rykke en konklusion om regnskabet .

Vi ser frem t il et godt samarbejde med Deres medarbejdere under revisionen.
Rapportering
Det kan være nødvendigt at ændre formen på og indholdet af vores erklæring på baggrund af
result at erne af revisionen.
Aftalte opgaver og tidsplan
• Opsummering af aft alt e opgaver:
• Regnsskabsmæssig assist ance med opst illing af årsrapport
• Revision - erklæring med høj grad af sikkerhed på årsrapport

Inden st at usrevisionen fremsendes en arbejdsplan, som indeholder en beskrivelse af de
arbejdsopgaver, som forvent es udført af jer i forbindelse med regnskabsafslut ningen.
Arbejdsplanen har t il formål at sikre, at revisionen ved regnskabsafslut ningen kan udføres så
hurt igt og effekt ivt som muligt . Vi vil derfor i st ørst muligt omfang benyt t e os af det af
selskabet udarbejdede dokument at ionsmat eriale.
Honorar
Det est imerede honorar for ovennævnt e opgaver er kr. 39.000 plus moms. Revisionshonoraret
forudsæt t er, at der er et ableret velfungerende forret ningsgange og int erne kont roller, og at
alle afslut nings- og dokument at ionsarbejder, som er beskrevet i arbejdsplanen for
regnskabsafslut ningen, er udført . I det omfang mat erialet t il brug for vores revision ikke
opfylder de aft alt e krav, og der derved skal udføres ekst raarbejder, vil disse blive fakt ureret
særskilt , og kun eft er forudgående nærmere aft ale.

Ovenst ående honorar må ikke bet ragt es som et fast t ilbud, idet vores honorar alene beregnes
på grundlag af medgået t id.
M ed henblik på at udt rykke Deres bekræft else og accept af aft alerne vedrørende vores revision
af regnskabet , herunder vores henholdsvis Deres ansvar, beder vi Dem underskrive og
ret urnere den vedhæft ede kopi af det t e brev.
Klippinge d. 16. maj 2019
M ed venlig hilsen
bp-revision
Regist rerede revisorer FSR - danske revisorer

Bent Pedersen
regist eret revisor FSR
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De endelige t idst erminer fast lægges i henhold t il nærmere aft ale.

Opgavens vilkår accept eres:
SNYK
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______________________________
Erik Bach
Formand
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Erik Bjørn Bach

Anders Torkil Laursen

Bestyrelsesformand
Serienummer: PID:9208-2002-2-023607069815

Næstformand
Serienummer: PID:9208-2002-2-203634564338

IP: 87.50.xxx.xxx
2019-05-29 11:31:16Z

IP: 195.184.xxx.xxx
2019-06-13 10:14:25Z

Bent Arne Pedersen (CVR valideret)
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bp-revisionsfirma

Aft ale om forvalt ningsrevision og juridisk-krit isk revision
Virksomheden

Revisor

SNYK
Slagt erhusgade 30, 1.
1715 København V
CVR nummer 25916689
(Hereft er kaldet virksomheden)

bp-revisionsfirma
regist reret revisionsfirma
Råmosevej 11A
4672 Klippinge
CVR nummer 15735376
(Hereft er kaldet revisor)

Denne aft ale er et t illæg om forvalt ningsrevision. Den påvirker ikke øvrige aft aler om andre ydelser mellem
virksomhed og kunde. Det f orvent es at aft ale om finansiel revision (den normale revision af årsregnskabet ),
og at aft aler om persondat a, hvidvask, den finansielle revision og fuldmagt sf orhold, er aft alt andet st eds.

Revisionsaft ale om juridisk-krit isk revision og forvalt ningsrevision.
Indholdet
Indholdet i den juridisk-krit iske revision, er at vi kont rollerer om midlerne er anvendt t il formålet , om der er
sket regelbrud.
Indholdet i forvalt ningsrevisionen, er at vi kont rollerer om der er t aget skyldige økonomiske hensyn ved
forvalt ningen af de midler og drift en af de virksomheder, der er omfat t et af regnskabet . At der er t aget
skyldige økonomiske hensyn, indebærer, at de forvalt ningsansvarlige har eft erlevet almindelige principper
for god offent lig økonomist yring og forvalt ning og i øvrigt har gjort , hvad der er muligt og rimeligt for at
sikre sparsommelighed, produkt ivit et og effekt ivit et i forbindelse med de offent ligt finansierede akt ivit et er.
Vi afgiver slut t eligt en erklæring om juridisk-krit iske revision og forvalt ningsrevision. Denne erklæring afgiver vi i regnskabet . Vi afgiver i t ilknyt ning t il vores revisioner et revisionsprot okollat t il øverst e ledelse.

Processen
Vi planlægger hvordan juridisk-krit isk revision og f orvalt ningsrevision skal udføres, for at opnå mest effekt iv
revisionsindsat s. Dereft er udfører vi kont rollerne, evt . hos virksomheden, evt . hos revisor. Når vi har konkluderet på udførelsen, anf ører vi et t illæg t il vores erklæring, som indeholder vores of ficielle udt alelse om de
udført e revisioner.
Vi giver, hvis der er krit iske observat ioner, konklusioner eller anbefalinger, virksomheden mulighed f or at
komment ere vores observat ioner, konklusioner og event uelle anbefalinger i udkast , inden vi endeligt afslut t er revisionen. Vi gennemgår de modt agne komment arer, analysere event uelle uoverensst emmelser og ret t er fakt uelle fejl. Vi dokument erer den modt agne feedback og de vurderinger og handlinger, vi f oret ager
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Generelt

som f ølge af de modt agne komment arer. Dokument at ionen vil omfat t e ændringer i udkast et t il revisionsrapport eringen eller årsagerne t il, at vi ikke foret ager ændringer.

Ansvar
Det er ledelsens ansvar, at opret holde en f ornuft ig forvalt ning, at overholde best emmelser om sparsommelighed, effekt ivit et og produkt ivit et , at sikre at der ikke sker regelbrud, og at de disposit ioner, der er omfat t et af regnskabsaflæggelsen, er i overensst emmelse med meddelt e bevillinger, love og andre forskrift er
samt med indgåede aft aler og sædvanlig praksis.
Det er revisors ansvar at kont rollere ovenst ående under ledelsens ansvar, og for at af give en revisorerklæring om f orholdene, samt rapport ere i et revisionsprot okollat .

Modt agerne af kommunikat ionen
munikat ion om de enkelt e t ransakt ioner og disposit ioner. I t ilfælde af mist anke om bedrageri eller besvigelser, kan vi evt . anse det som upassende at kommunikere t il den daglige ledelse. I givet fald vil vi kommunikere t il den øverst e ledelse.
Når revisorerne er afslut t et , afgiver vi et revisionsprot okollat eller anden passende rapport eringsf orm t il
øverst e ledelse. Revisionsprot okollat et vil indeholde konklusionerne på revisionerne, samt evt . anbefalinger som vi har ident ificeret .

Tavshedspligt
Revisor har i henhold t il lovgivningen t avshedspligt , og må ikke videregive oplysninger af nogen art overf or
t redjemand. Dog er Revisionsfirmaet s medarbejdere, net værk og underleverandører, undt aget fra t avshedspligt en. En undt agelse er økonomiske kriminalit et og en anden undt agelse, er mist anke om overt rædelse af hvidvasklovgivningen.

Godkendelse af aft alen
København V, den 16.05.2019
For Virksomheden

Erik Bach
Formand

Klippinge, den 16.05.2019
bp-revisionsfirma
regist reret revisionsfirma

Bent Pedersen
regist reret revisor

Penneo dokumentnøgle: 6DG65-PEWNV-H6H8C-Z3GBT-ENA45-ZCIMN

Det er ledelsesorganerne der modt ager kommunikat ion f ra os. Dels vil den daglige ledelse modt age kom-
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