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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.
Tjeklisten er udarbejdet i tilknytning til bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for
modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet med henblik på at sikre, at årsrapporten opfylder kravene i lovgivningen.
Tjeklisten er udfyldt af Bjarke Svendsen den 20-08-2020.

Institutionens navn: Snyk

Årsregnskabet er påtegnet af institutionens ledelse og bestyrelse (dato): 20-08-2020
Årsregnskabet er påtegnet af institutionens revisor (dato): 20-08-2020
Revisionsprotokollatet er påtegnet af institutionens bestyrelse (dato): 20-08-2020
(ikke foreninger, der får 1 mio. kr. eller derunder):
Revisionsprotokollatet er påtegnet af institutionens revisor (dato): 20-08-2020
(ikke foreninger, der får 1 mio. kr. eller derunder):

Kontrolpunkt
A
1

2

3

4

Ja

Nej

Bemærkninger.
Hvor det er relevant noteres sidetal i årsrapporten

Formkrav til årsrapporten
Er institutionens navn, organisationsform og regnskabsperioden anført?
Er der i årsregnskabet redegjort for anvendt regnskabspraksis? Hvis der er sket et skift i regnskabsprincipperne, hvordan påvirker skiftet institutionens balance?
Indeholder årsregnskabet en resultatopgørelse og
balance (dvs. opgørelse af aktiver og passiver)?
Har institutionen gjort årsrapporten offentligt tilgængelig på sin hjemmeside? OBS: Årsrapporten skal offentliggøres, når den er godkendt af institutionens ledelse og bestyrelse, senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning.

B

Ledelsesberetningen

5

Indeholder årsrapporten en ledelsesberetning hvori
der redegøres for årets drift og forventningerne til
det kommende år samt øvrige forhold af betydning
for den selvejende institution, som ikke direkte fremgår af det øvrige årsregnskab. Ledelsesberetningen
skal desuden indeholde en redegørelse for, i hvilken
udstrækning aktiviteter er blevet gennemført i overensstemmelse med det budgetterede og med de
målsætninger, der er opstillet for den selvejende in-

X

X

X

x

x
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Regnskabsår: 2019

Kontrolpunkt

Ja

Nej

Bemærkninger.
Hvor det er relevant noteres sidetal i årsrapporten

stitution, herunder målsætninger opstillet i eventuelle aftaler med Kulturministeriet eller andre tilskudsydere. Endelig skal ledelsesberetningen indeholde en
opgørelse over udviklingen i aktivitetsniveauet. OBS:
Vejledning om ledelsesberetning findes på Kulturministeriets Vidennet.
6

7

8

D
9

10

11

12

13

14

Teknisk gennemgang af årsregnskabet
Er regnskabstal for det foregående regnskabsår samt
budgettal for regnskabsåret opført i resultatopgørelsen, således at der er umiddelbar sammenlignelighed
mellem regnskabstal og budgettal? OBS: Slots- og
Kulturstyrelsens budget- og regnskabsmodel skal følges, se Kulturministeriets Vidennet.
Er driftstilskuddet fra Slots- og Kulturstyrelsen / Kulturministeriet korrekt optaget som indtægt i regnskabet og efter omstændighederne specificeret?
Er eventuelle tilskud fra kommune(r), region(er) og
eventuelle tilskud fra fonde og sponsorer mv. specificeret?

X

X

X

Gennemgang og vurdering af revisionspåtegningen i årsregnskabet og revisionsprotokollatet
Er revisionen udført af en statsautoriseret eller registreret revisor?

X

Har der fundet revisorskift sted?
Hvis ja; hvad er årsagen til skiftet?
Fremgår det af revisors påtegning til årsregnskabet,
at revisionen er foretaget i overensstemmelse med
god offentlig revisionsskik?
Fremgår det af revisors påtegning til årsregnskabet,
at revisor har påset

at regnskabet er opstillet og revideret i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i driftstilskudsbekendtgørelsen og evt. sektorlovgivning

at det ikke indeholder væsentlige fejl og mangler, samt

at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med
meddelte bevillinger, love og andre forskrifter
samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og

ved stikprøver har efterprøvet, at evt. projekttilskud, der indgår i institutionens regnskab, er anvendt til formålet?
Har revisor taget forbehold i forbindelse med revisionspåtegningen i årsregnskabet?
Hvis ja; hvilke(t) forbehold er der tale om?
Indgår der i revisionspåtegningen i årsregnskabet en
erklæring fra revisor om at den udførte forvaltnings-

X

X

X

X

X

2

Penneo dokumentnøgle: SJF1B-I5NAW-LFA3V-DW44E-5L20N-4PGHU

C

Kontrolpunkt

Ja

Nej

Bemærkninger.
Hvor det er relevant noteres sidetal i årsrapporten

revision har givet anledning til kritiske bemærkninger, fordi revisor vurderer, at forvaltningen har været
mangelfuld?
15

Fremgår det af revisionsprotokollatet,
at der er foretaget revision i årets løb, hvor revisor har undersøgt de eksisterende forretningsgange, med henblik på at påse, om den interne
kontrol er betryggende?
 at revisor har påset, at ledelsesberetningen indeholder de faglige afrapporteringer, som kræves i henhold til rammeaftale, tilsagnsbrev og
øvrige tilskudsbetingelser fastsat af Slots- og
Kulturstyrelsen, og at afrapporteringerne er retvisende
Er der i revisionsprotokollatet indført oplysninger om
hvilke revisionsarbejder, der er udført og resultatet
heraf?



17

18

19

20

21

E
22

Er der i revisionsprotokollatet indført oplysninger om
væsentlig usikkerhed, fejl eller mangler vedr. institutionens bogholderi, regnskabsvæsen og interne kontrol? Hvis ja, hvilke oplysninger er der indført?
Er det i revisionsprotokollatet oplyst, hvorvidt revisionen har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om tilskuddet er anvendt i overensstemmelse
med tilskudsforudsætningerne, herunder målsætningerne i en eventuel rammeaftale med Kulturministeriet? Hvis ja, hvilke bemærkninger er der tale om?
Har bestyrelsen og ledelsen redegjort for initiativer
som følge af revisors eventuelle bemærkninger samt
eventuelle forbehold?
Er det i revisionsprotokollatet oplyst, om revisor opfylder lovgivningens krav til uafhængighed?
Er det i revisionsprotokollatet oplyst, om revisor under revisionen har modtaget alle de oplysninger, der
er anmodet om?

X
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16

X

X

X

X

X

X

Materiel gennemgang og vurdering af årsregnskabet
Giver noterne til årsregnskabet et fyldestgørende
indblik i institutionens drift og regnskabsresultat?

x

Eventuelle øvrige bemærkninger til årsrapporten:

3

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

Årsrapport for 2019
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Institutionsoplysninger

SNYK
Slagtehusgade 30, 1
1715 København V
Telefon:
Hjemmeside:
E-mail:

33 93 00 24
www.snyk.dk
snyk@snyk.dk

CVR-nr.
Hjemsted:
Regnskabsperiode:

25 91 66 89
København
1. januar - 31. december 2019

Institutionsform:

Selvejende institution

Momsregistrering:

Siden 1. januar 2001

Bestyrelse

Erik Bach, formand
Anders Laursen, næstformand
Anna Berit Asp Christensen
Merete Jankowski
Ejnar Kanding
Mark Lorenzen
Lotte Anker

Leder

Bjarke Svendsen

Revision

bp-revision ApS, registrerede revisorer FSR
godkendt revisionsvirksomhed
Råmosevej 11A, 4672 Klippinge
www.bp-revision.dk
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Institutionen

2

SNYK

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og lederen har dags dato aflagt årsregnskabet for 2019 for SNYK.
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med driftstilskudsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og anser årsregnskabet for at give et retvisende
billede af institutionens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
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Årsregnskabet indstilles til bestyrelsens godkendelse.

København, den 20. august 2020

Leder

Bjarke Svendsen

Bestyrelse

Erik Bach
formand

Anders Laursen
næstformand

Anna Berit Asp Christensen

Merete Jankowski

Ejnar Kanding

Mark Lorenzen

Lotte Anker
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i SNYK
Revisionspåtegning på årsregnskabet

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af SNYK's aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af SNYK's aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med driftstilskudsloven samt den tilhørende
bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på
grundlag af bestemmelserne i driftstilskudsbekendtgørelsen. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav
er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet. Vi
er uafhængige af SNYK i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBAs Etiske
regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske
forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er
tilstrækkeligt og egnet som det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Fremhævelse af forhold vedrørende anvendt regnskabspraksis
Vi henleder opmærksomheden på, at årsregnskabet udarbejdes efter lov om økonomiske og
administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og regler fastsat i
bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra
Kulturministeriet og ikke efter en regnskabsmæssig begrebsramme med generelt formål. Vores konklusion
er ikke modificeret vedrørende dette forhold.
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
SNYK har som sammenligningstal til resultatopgørelsen og tilhørende noter for regnskabsåret 2019
medtaget det af bestyrelsen og Slots- og Kulturstyrelsen godkendte resultatbudget for 2019.
Budgettallene i resultatopgørelsen og tilhørende noter har ikke været underlagt revision. Vores
konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.

4

Penneo dokumentnøgle: SJF1B-I5NAW-LFA3V-DW44E-5L20N-4PGHU

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for SNYK for perioden 1. januar - 31. december 2019, der omfatter
resultatopgørelse, balance og noter herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter
bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere
af driftstilskud fra Kulturministeriet (driftstilskudsbekendtgørelsen) samt den tilhørende bekendtgørelse
nr. 1701 af 21. december 2010. Revisionen har ikke omfattet de i årsregnskabet anførte budgettal.

SNYK

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med driftstilskudsbekendtgørelsen. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne
kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab som ledelsen anser for
nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere SNYK's evne til at fortsætte
driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til
hensigt at likvidere SNYK, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
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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 væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision,
der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er
gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når
sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som
væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de
økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, foretager vi faglige
vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:


Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser,
dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.



Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en
konklusion om effektiviteten af SNYK's interne kontrol.



Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
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SNYK



Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om SNYK's evne
til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne
oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på
det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige



Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og
begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen herunder bilag til ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen og bilag til ledelsesberetningen, og
vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen og bilag til
ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og bilag til
ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen og bilag til
ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen
eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vi har påset, at ledelsesberetningen
herunder bilag til ledelsesberetningen indeholder de faglige afrapporteringer, som kræves i henhold til
rammeaftale, tilsagnsbrev og øvrige tilskudsbetingelser fastsat af Slots- og Kulturstyrelsen, og at
afrapporteringerne er retvisende, jf. §§ 15-20 i Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om
økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen og bilag til ledelsesberetningen
indeholder krævede oplysninger i henhold til driftstilskudsloven. Baseret på det udførte arbejde er det
vores opfattelse, at ledelsesberetningen og bilag til ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i driftstilskudsloven. Vi har ikke fundet
væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen og bilag til ledelsesberetningen.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

SNYK

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og
sædvanlig praksis, og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften
af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet.

Penneo dokumentnøgle: SJF1B-I5NAW-LFA3V-DW44E-5L20N-4PGHU

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik
vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved
juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de
dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger,
love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision
vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner
understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder,
der er omfattet af årsregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske
bemærkninger, skal vi rapportere herom.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Klippinge, den 20. august 2020
bp-revision ApS, registrerede revisorer FSR
godkendt revisionsvirksomhed
CVR.nr. 28842562

Bent Pedersen
registreret revisor FSR
mne10769
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Ledelsesberetning
Årets drift og resultater i hovedtræk
2019 blev igen kendetegnet af store forandringer for Snyk. I forlængelse af Projektstøtteudvalget for
Musiks (PSU) undersøgelse af genreorganisationsområdet, der blev gennemført i 2019, er det aftalt, at
rammeperioden forlænges med ét år til udgangen af 2021. Dette for at særligt Rosa og Snyk kan tilpasse sig
de fremtidige opgaver og organisering. Foruden de nuværende opgaver, skal Snyk pr. 1/1 2021 også
varetage det klassiske musikområde. En eventuel ny rammeaftale forventes således at skulle gælde for
perioden 2022-2025.

I 2019 blev Snyks kommunikationsansvarlige headhuntet til Roskilde Festival og Snyks projektleder var på
barsel. Snyk har i løbet af året forestået forskelligartede inden- og udenlandske aktiviteter, med det formål
at styrke samarbejdet med miljøernes aktører. Disse aktiviteter har skabt en synlig integreret indsats på
tværs af Snyks hovedopgaver. Snyk vurderer at det på flere områder er lykkedes at styrke miljøerne.
Gennem aktiviteter, samarbejder og engagement i diverse begivenheder, har Snyk gennem året været til
stede på relevante platforme og samarbejdet og samudviklet med både erfarne aktører og nytilkommere
inden for Snyks virkefelt. Ydermere har Snyk ydet rådgivning til en mangfoldig skare af aktører. Gennem
disse forskelligartede aktiviteter har Snyk både fremmet den danske musiks betingelser i Danmark, samt
bidraget til at fremme kendskabet til markedet for dansk musik i udlandet.
Det er bestyrelsens og ledelsens opfattelse, at Snyks aktiviteter i 2019 samlet set har understøttet både
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik og Snyks egen vision og mission, som den fremgår af
rammeaftalen for 2017-2020 og dette inden for rammerne af et fornuftigt økonomisk resultat.
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Regnskabsåret slutter med et resultat på kr. -12.546, således at Snyks egenkapital reduceres og ultimo 2019
udgør kr. 222.771. Årsresultatet er på linje med det budgetterede.

SNYK

Ledelsesberetning
Målopfyldelse på Snyks opgaveområder i 2019

I.

Informations-, rådgivnings- og netværksvirksomhed

II.

Projektvirksomhed

III.

Tilskudsvirksomhed

IV.

Indtægtsdækket virksomhed
Information, rådgivning og netværk

I.

På dette opgaveområde er aftalt følgende resultatmål med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for
Musik:
Opgave
Informations-, rådgivnings-, og
netværksvirksomhed

Resultatmål
Snyk fremmer diversitet og øger synligheden af aktiviteter i hele
Danmark og udlandet indenfor Snyks genreområder
Snyk optimerer og skaber synergi mellem digital og aktivitetsbaseret
rådgivnings- og netværksvirksomhed over for aktører inden for Snyks
genreområder i både Danmark og udlandet
Snyk fremmer sammenhængskraften og netværksvirksomheden blandt
regionale spillesteder, festivaler og øvrige arrangører i dansk musikliv
med fokus på vækstlag, smalle genrer samt nystartede initiativer og
skaber rammer for synergi og øget aktivitet mellem disse
Snyk styrker musik-aktører støttet af Statens Kunstfond i deres arbejde
med økonomi og administration

På dette opgaveområde bogførte Snyk i 2019 indtægter på kr. 1,12 mio. og udgifter på kr. 1,10 mio. med et
overskud på kr. 19.228.

Information
På tværs af Snyks opgaveportefølje har debatskabende kommunikations- og informationsopgaver været en
prioritet i 2019. Det har for Snyk været afgørende, at vi ikke blot deskriptivt formidler projekter, men også er
med til at initiere debatter; Snyk skal tage del i og kvalificere den offentlige debat og Snyk skal være med til
at føde debatter, som kan leve videre uden for Snyk.
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I det følgende gennemgås Snyks fire opgaveområder som de er defineret i rammeaftalen for 2017  2020,
med en generel vurdering af opfyldelsesgrad samt eksempler på aktiviteter. Nøgletal og indikatorer for hvert
opgaveområde er præsenteret i bilag 2.

SNYK

Ledelsesberetning
Tre eksempler på den praksis fra 2019:
I februar responderede Snyks leder, Bjarke Svendsen, på Kulturborgmester Franciska Rosenkildes nye
kriterier for ansøgerne til festivalpuljen i København. Responsens tog form af et debatindlæg i Altinget1, med
en efterfølgende debat i P12 mellem Rosenkilde og Svendsen. Snyk afholdte en velbesøgt debataften om
emnet med deltagelse af bl.a. Alex Ahrendtsen, Sanne Kofod Olsen og Marie Højlund. Information tog emnet
op i en artikelserie3, hvor Svendsen flere gange var kilde.

Også på Snyks årlige festival G((o))ng Tomorrow er det ambitionen at skabe debat. I 2019 var temaet
musikmiljøerne  de fællesskaber, der arrangerer koncerterne, udgiver pladerne, slæber højtalerne og
formidler musikken. Temaet var en kritik af mediernes og offentlighedens dyrkelse af de enkeltstående
stjerner og genier på bekostning af netop dem, der står bag scenen og er med til at bygge kunstnerne op.
Således blev festivalens programindhold tilrettelagt omkring miljøer og ikke individer. Tråden blev taget op i
diverse medier såsom P1, Politiken og Information, og på G((o))ng Tomorrow fandt vi det vigtigt at skabe
debat om vores egne prioriteter. Derfor bestilte vi, som et bidrag til festivalen, en særudgave af magasinet
Passive/Aggressive, hvor de med total redaktionel frihed forholdt sig kritisk til årets tema  i forlængelse
heraf afholdte Passive/Aggressive en udsolgt debat om emnet.
Sideløbende har en mere deskriptiv information og kommunikation fundet sted på Snyks digitale platforme;
hjemmesiden er løbende blevet opdateret, nyhedsbreve sendt ud og diverse sociale medier fodret med
indhold. Tidligere har Snyk prioriteret at formidle andre aktørers projekter, men den praksis er ændret, så vi
hellere yder hjælp til selvhjælp. Med det menes, at vi prioriterer at rådgive aktører om hvorledes de ved egen
kraft kan få et lokalmiljø i tale, fremfor at Snyk skal gøre det for dem. Dermed får arrangørerne større ejerskab
og tættere relationer til deres respektive lokalmiljøer, samt de opøves i mediestrategisk tænkning, som de
profiterer af på lang sigt.
Ligeledes har vi fortsat den relativt nye praksis for vores koncertkalender, som vi indførte i 2018, hvor det er
arrangørerne selv, der taster arrangementer ind i kalenderen.
Snyk vurderer at målopfyldelsen er tilfredsstillende.
Rådgivning og netværk i Danmark
Snyks rådgivningsaktivitet er i 2019 blevet yderlig styrket. Snyk rådgiver på flere niveauer  fra den korte
telefonsamtale eller mailkorrespondance til længere forløb, hvor vi mødes flere gange med aktørerne. Der
er gennemført op mod 100 alsidige rådgivningssamtaler og -forløb, som har omfattet både enkelte og
grupper af musikere, komponister, museer, festivaler og koncertarrangører, pladeselskaber, forlag mv. 
danske som internationale.

1 Kronik: Den frie kunst trues af politiske dagsordner, 20. februar 2019, Altinget
2 Kulturen på P1, 19. februar 2019, DR P1
3Værsgo, kulturminister Joy Mogensen, her er dine vigtigste arbejdsopgaver, 28. juni 2019, Dagbladet Information
Kultur på recept lyder forfærdeligt, jeg ville ikke bryde mig om, at man fik ordineret en af mine bøger som levertran, 2. marts 2019, Dagbladet
Information
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I august arrangerede Snyk en debat på Kulturmødet om DRs musikpolitik. Temaet kredsede om fraværet af
diverse musikalske genreudtryk på DRs musikflader. I panelet var Gustav Lützhøft, daværende radiochef på
DR, Anna Lidell, forkvinde for DJBFA, Frederik Birket-Smith, leder af Strøm Festival og Bjarke Svendsen fra
Snyk. Arrangementet var velbesøgt og emnet blev bl.a. fulgt op af Mennesker og Medier på P1, som bragte
uddrag af debatten og interviewede Anna Lidell og Gustav Lützhøft om emnet.

SNYK

Ledelsesberetning
Det er tilfredsstillende at konstatere, at der fortsat er øget tilstrømning af aktører, som søger rådgivning
hos Snyk. Det tolkes som udtryk for, at miljøerne er bekendt med Snyks ydelser og i styrket omfang drager
nytte af dem.
Tre forskellige områder har i 2019 markeret sig i rådgivningsefterspørgslen. For det første har vi oplevet
voksende efterspørgsel på rådgivning om presse- og kommunikationsstrategier. For det andet har aktører
på tværs af miljøer efterspurgt inspiration og værktøjer til brug ifm. finansiering og fundraising af projekter.
For det tredje er der efterspurgt rådgivning om projektledelse og produktion af festival- og
koncertaktiviteter.

Det er tilfredsstillende at efterspørgslen har afspejlet den faglighed som findes i organisationen og
mængden af henvendelser tolkes som udtryk for, at modtagerne har haft gode erfaringer med de
rådgivningsforløb de har været igennem.
På netværkssiden har vi fra Snyks side valgt at lade en andel af vores netværksaktiviteter matche de
tematikker, der har været efterspørgsel på på rådgivningsfronten. Bl.a. har Snyk initieret to netværks- og
fundraisingdage i samarbejde med JazzDanmark og Tempi, hvor 89 deltagere fra hele landet diskuterede
strategier for budget, PR og markedsføringsplaner i forbindelse med kunstneriske projekter. Som beskrevet
i foregående afsnit, har Snyk dertil initieret en række debatter, og deraf afledte kronikker og
mediedebatindlæg, som har fokuseret på det kulturpolitiske lag af vores aktørers virke. Disse aktiviteter har
ikke kun givet stemme til diskussioner, som den enkelte aktør kan have svært ved at råbe op alene, men
også affødt nye vigtige netværk både for Snyk og for Snyks aktører  netværk bestående af bl.a.
journalister, kulturdebattører og politikere, som den enkelte aktør kan have udfordringer ved at opdrive på
egen hånd.
Snyk har i 2019 videreført en styrkelse af vores museale netværk. Dette for at fremme betingelserne for
den ny, eksperimenterende musik og lydkunsten, som ikke har naturligt hjemme i koncerthaller og på
spillesteder og derfor har vanskelige præsentationsbetingelser. Snyk benyttede således kunstcenteret
Copenhagen Contemporary som hovedsæde under G((o))ng Tomorrow 2019, hvilket har resulteret i at der i
løbet af året også er blevet præsenteret koncerter uden for festivalen. Derudover har Snyk ageret partner
på musik- og lydkunstaktiviteter på Louisiana, Glyptoteket, ARoS og Museet for Samtidskunst som del af
den strategiske netværksudvikling.
Snyk har i 2019 haft adskillige samarbejds- og netværkspartnere i Danmark, herunder musikorganisationer
som JazzDanmark, Tempi og ROSA, spillesteder som Radar, Tape og Alice, museer og kunstinstitutioner som
Den Frie Udstillingsbygning, Overgaden, Det Jyske Kunstakademi, SMK, festivaler som Click Festival, Njord
Biennale, Define Festival, Struer Tracks og uddannelsessteder som RMC, Sound Hub, Det Jyske
Musikkonservatorium m.fl.
Snyk vurderer, at målopfyldelsen er tilfredsstillende.
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I tillæg har Snyk i 2019 rådgivet en række større organisationer om deres strategiske og strukturelle
virkemåder i det danske kulturlandskab. Herunder kan nævnes de nyslåede organisationer SoundHub i
Struer og ArtHub i København, foruden bl.a. Click festival i Helsingør, DIEM og Det Jyske Kunstakademi i
Aarhus, Musikkens Hus og Glyptoteket i København.

SNYK

Ledelsesberetning
II.

Projektvirksomhed

Opgave
Projektvirksomhed

Resultatmål
Snyk styrker samarbejdsbaseret projektvirksomhed på egne
platforme såvel som på øvrige aktørers platforme inden for Snyks
genreområder i hele Danmark med særligt fokus på diversitet,
talent og kunstnerisk kvalitet

På dette opgaveområde bogførte Snyk i 2019 indtægter på kr. 2,65 mio. og udgifter på kr. 2,68 mio. med et
underskud på kr. 32.423.

G((o))ng Tomorrow
Bag G((o))ng Tomorrow 2019 lå en strategi om, at festivalen skulle udkomme i forskellige formater. Udover
koncerter, skulle festivalen også udkomme som kritisk tekst, seminarer og som debat i medierne.
G((o))ng Tomorrow har i 2019 været engageret i koncerter på Glyptoteket, Copenhagen Contemporary, Alice,
Ved Siden Af, Koncertkirken, DR Koncerthuset, Click festival og Tape. Foruden disse samarbejdspartnere har
festivalen samarbejdet med CPH:Dox, Arthur Hotels, Henning Christiansen Arkiv, RMC, Passive Aggressive,
Mayhem, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Museet For Samtidskunst, Cinemateket, ArtFreq, Ark
Books m.fl. .
Årets festival bød på 56 koncerter med alt fra nykommissionerede performanceværker fra den danske
undergrund, over værker med deltagelse af 80 bigbandamatører fra Ribe, Svendborg, Herning og Farum til
strygerkvartetter fra den absolutte internationale superliga.
Ydermere er festivalen udkommet og omtalt i en bred skare af medier såsom Seismograf, WeekendAvisen,
Kristeligt Dagblad, P1, P2, Information, Politiken og diverse mindre medier.
Den omfattende mediedækning skyldes bl.a. en strategisk beslutning om at G((o))ng Tomorrows afsæt ikke
er kunstneriske eksperimenter, men det omgivende samfund. Der kurateredes således på en vis, hvor
samfundsrelevante tematikker blev afsættet for indholdet på festivalen. På den vis blev festivalen også en
demonstration af, at eksperimenterende musik ikke er afkoblet samfundet; at den har mere end sig selv på
hjerte, og at den formes og er i dialog med den omgivende verden. For G((o))ng Tomorrow har det været et
succeskriterie, at festivalen ikke alene henvendte sig til et publikum der allerede er bekendt med ny musik,
men også henvendte sig til nye publikummer via debatten i medierne. Det mål blev nok engang indfriet i
2019. De enkelte arrangementers indhold parrret med den store mediedækning afstedkom, at der blev solgt
mange billetter til årets arrangementer.
På årets G((o))ng Tomorrow var der investeret i flere timelønnede ansatte samt scenografi, så festivalen fik
en stærkere grafisk identitet i de rum vi var aktive i. Alt dette med henblik på, at styrke festivalen yderligere
med henblik på at kunne gennemføre endnu mere ambitiøse festivaler i fremtiden.
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Snyk optimerer det langsigtede internationale udvekslingsarbejde
inden for Snyks genreområder

SNYK

Ledelsesberetning
Delegatprogrammet var i 2019 omfattet af tre personer: en repræsentant fra den svenske Intonal-festival,
en person fra det britiske bookingbureau QuJunktions og den kunstneriske leder af Borealisfestivalen i
Bergen.
Foruden at delegaterne overværede koncerter, faciliterede vi møder mellem dem og danske arrangører og
artister. Hensigten var at knytte langvarige bånd mellem delegaterne og de danske aktører  således er
delegatprogrammet noget festivalen giver til de danske musikmiljøer.
Skrevet om G((o))ng Tomorrow 2019:

en festival, ingen andre end Snyk selv kan arrangere, en opvisning i offensiv kulturforvaltning.
Seismograf, 11. december 2019
København er en hel guldmine af bizar lyd og eksperimenterende musik i disse dage. Hvor er det dog
herligt.
Information, 7. november 2019
skøn musikalsk mangfoldighed som startskud for en uge med lige dele musik og kunstnerisk debat om
privilegier.
Politiken, 4. november 2019
Snyk vurderer at målopfyldelsen har været tilfredsstillende.
Snyk har i sin afrapportering til Københavns Kommune vedrørende kommunens bevilling til G((o))ng
Tomorrow 2019 meddelt, at alle forudsætninger i kommunens bevillingsskrivelse er opfyldt.

National projektvirksomhed
På det nationale projektvirksomhedsområde har 2019 været et aktivt år, hvor Snyk har gennemført en lang
række projekter, enten alene eller i samarbejde med relevante partnere.
Snyk har, som en del af en strategisk netværksudvikling på det museale område, f.eks. været partner på en
række koncertaktiviteter på bl.a. kunstcentret Copenhagen Contemporary både under afholdelse af G((o))ng
Tomorrow festival med 37 acts og med afholdelse af koncerter i løbet af året. Desuden har Snyk været
partner på koncertaktiviteter på Louisiana, Glyptoteket, Museet for Samtidskunst foruden et igangværende
udviklingsprojekt med ARoS.
Snyk initierede to fundraisingsseminarer i Jylland og på Sjælland i samarbejde med Tempi og JazzDanmark.
Formålet var at facilitere en netværksbaseret og social ramme om en arbejdsproces aktørerne ofte sidder
alene med. Med udgangspunkt i oplæg fra professionelle aktører, gjorde seminarerne det muligt for
aktørerne at netværke, udveksle erfaringer og diskutere strategier for budget, PR og markedsføringsplaner i
forbindelse med kunstneriske projekter.
Snyk har igangsat et løbende udviklingsprojekt med Struer kommune, lydkunstfestivalen Struer Tracks og
SoundHub fra Struer, som skal understøtte Struer kommunes ambition om at gøre Struer til Lydens by og
sætte byen på det internationale landkort for lydaktører af forskellig art.
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Københavnsk musikfestival er blevet en drøm af et eksperiment Således åbnede en festival med en ny,
genreåben profil med, at et talstærkt og fortrinsvis ungt publikum sad på gulvet og lyttede til tre af tidens
mest ambitiøse komponister. Det er der masser af perspektiv i - musikalsk, socialt og politisk
Kristeligt Dagblad, 5. november 2019

SNYK

Ledelsesberetning

Som beskrevet tidligere, har Snyk iværksat et nyt tiltag med fokus på at skabe debat. Snyk afholdte en
velbesøgt debataften om kunst, kulturpolitik og uddeling af midler, med deltagelse af bl.a. Alex Ahrendtsen,
Sanne Kofod Olsen og Marie Højlund. Ydermere stod Snyk bag en debat om DR på Kulturmødet på Mors,
hvor temaet kredse om fraværet af diverse musikalske genreudtryk på DRs musikflader.
Disse debatarrangemeneter har skabt en positiv opmærksomhed på Snyk som et centralt videnscenter for
ny og eksperimenterende musik, og betydet, at Snyk er blevet kontaktet for at agere kilde og
rådgivningsorgan for langt flere nationale medie- og kulturaktører end tidligere, heriblandt Information, DR
P1, Politiken, KulturMonitor og Altinget.
Den Frie har i samarbejde med Fotografisk Center, DIAS, Poesiens Hus, Billedskolen i Tvillingehallerne og
Snyk taget initiativ til samtidskunstskolen SKARN, der har særligt fokus på børn og unges møde med
samtidskunsten. Snyk er med som rådgiver og kurateringspartner i projektet. Målet er at lade børn stifte
bekendtskab med tværdisciplinær kunst og selv skabe den. Første undervisningsforløb startede i foråret
2019 og fortsættes efter stor succes med flere forløb i 2020.
Snyk har fortsat et landsdækkende samarbejde med Scandic Hotels og Arthur Hotels, som tilbyder aktører
indenfor ny, eksperimenterende musik ophold til gode priser i hele landet. Derigennem frigøres midler, som
kan investeres i kunsten. Det er en service som over 100 aktører benyttede sig af i forbindelse med deres
egne netværks- og koncertaktiviter i 2019, og dermed må siges at projektet har udfyldt et behov.
For at gøre det lettere for udenlandske såvel som danske aktører at navigere i ny musikmiljøet i Danmark,
har Snyk igangsat en kortlægningsopgave af miljøerne omkring ny musik. Kortlægningen er sket ved hjælp af
et offentlig tilgængeligt spørgeskema, hvor respondenter har kunne hjælpe Snyk med at blive orienteret om
lokale, små og store, festivaler, koncertarrangører og -steder. Den information som blev indhentet i
forbindelse hermed, er blevet videreført ind i et samarbejde med Dansk Komponistforening, som har søsat
en stor kortlægning, som har til formål at opkvalificere snakken om den eksperimenterende musik uden for
de store byer  blandt andet ved at sætte fokus på eventuelle døde zoner på landkortet, hvor den
eksperimenterende musik slet ikke er tilstede. Det endelig resultat af dette omfattende arbejde forventes
præsenteret ultimo 2020.
En væsentlig del af Snyks virke er vedligeholdelse og udvikling af en række forskelligartede internationale
netværk, som gennem samarbejdsprojekter er til gavn for danske aktører. Herunder kan nævnes CARTELnetværket, NICAF-netværket, SoundsNow-netværket, Blank Forms-netværket og Big Ears-netværket.
Snyk vurderer at målopfyldelsen er tilfredsstillende.

International projektvirksomhed
Suoni Per Il Popolo
Snyk gennemførte i juni et samarbejde med den Montreal-baserede festival Suoni Per Il Popolo som
integrerede fire danske kunstnere i sit koncertprogram. De udvalgte kunstnere var forpligtet på at spille tre
koncerter i Canada, ud over dem på festivalen. Dette blev indfriet og ydermere gav en af deltagerne en
lecture på et universitet i Montreal, mens en anden havde et kortere residency i Montreal.
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Snyk har ydermere indledt et nyt projektsamarbejde med Dansk Tennis Fond. Snyks leder indstiller
kandidater indenfor Snyks kunstnermiljøer til fondens bestyrelse, som derefter udvælger kunstnere som får
tilbudt et residency-ophold i fondens kunstnerbolig på Bornholm. Kunstneren modtager derudover et
skattefrit legat på 10-15.000 kr. Formålet med residencyopholdet er udelukkende at skabe de mest optimale
betingelser og rammer for videreudvikling af kunstnerens projekter, og kunstneren er således ikke forpligtet
på at skabe eller udstille værker i forbindelse med opholdet.

SNYK

Ledelsesberetning
Festivalen er en god udstillingsplatform og tilbagemeldingerne fra de deltagende musikere er, at der er
skabt værdifulde netværk og at der har åbnet sig muligheder for nye aktiviteter fremover.

BANG ON A CAN
New Yorker-komponistkollektivet Bang on a Can, Statens Kunstfond og Snyk tilbød også i 2019 en dansk
komponist eller musiker tre ugers residency på Bang on a Cans sommerfestival i Massachusetts. Tilbuddet
giver unik mulighed for at modtage undervisning, følge seminarer, deltage i fysisk træning, øve med og få
værker afprøvet af professionelle ensembler. Grundet høj kvalitet blandt de danske ansøgere, blev der på
Bang on a Cans initiativ udvalgt to danske musikere til deltagelse i festivalen og det dertilhørende
residency.
ISCM
Som den danske sektion af ISCM (International Society for Contemporary Music  en
verdensomspændende forening og netværk for ny musik med mere end 50 medlemslande) udsendte Snyk
et open call for works til ISCM World New Music Days i Beijing i maj 2018. En dansk og kinesisk jury
udvalgte en dansk komponist til deltagelse, hvem fik anledning til præsentere sin musik for nye
internationale netværk og gatekeepers på den prestigefyldte festival i 2019.
Sounds Now
Årets ubetinget største internationale satsning var en EU-ansøgning (Sounds Now), som Snyk på vegne af
G((o))ng Tomorrow indsendte i samarbejde med 11 andre europæiske ambitiøse festivaler.
Ansøgningsprocessen har været særdeles tidskrævende, og i lyset af det, var det med stor glæde Snyk
modtog nyheden om, at EU bevilgede os det fulde beløb. Et beløb, der skulle anvendes på
publikumsudviklingsprojekter, en kurateringsskole for unge, ambitiøse koncertrækker og ditto akademiske
seminarer.
Desværre har Snyk måtte trække sig fra Sounds Now, da Projektstøtteudvalget for Musik ultimo oktober
2019 pålagde Snyk ikke at måtte drive festival længere. Og da Sounds Now er organiseret som et
samarbejde mellem festivaler, måtte Snyk trække sig fra projektet, da vi ikke længere besidder en festival.
PSU har frataget Snyk retten til at drive festival og at Snyk mister derigennem både EU-tilskud, en festival,
værdifulde internationale netværk og ikke mindst værdifulde projekter der fremmer danske aktører virke.
Snyk vurderer, at målopfyldelsen området i indeværende år er tilfredsstillende. På den lange bane vurderer
Snyk dog, at vi er mere udfordrede. Dette er yderligt beskrevet i afsnittet Forventninger til 2020.
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Big Ears Festival
Snyk har brugt to år på at oparbejde en stærk relation til den særdeles anerkendte festival Big Ears i
Knoxville, Tennessee. Festivalen er det perfekte udstillingsvindue for musik, da den samler de mest
toneangivende branchefolk fra nordamerika og får stor international pressebevågenhed.
I 2020 og 2021 har festivalen forpligtet sig på at præsentere fem danske acts hvert år. Projektet er støttet
af IKP, og i juli lancerede Snyk i fællesskab med det regionale spillested Alice samt Edition S/Dacapo et open
call, igennem hvilket fem danske deltagere til Big Ears 2020 blev fundet.

SNYK

Ledelsesberetning
III.
Tilskudsvirksomhed
Snyk bogførte i 2019 indtægter på kr. 400.000 på området vedrørende tilskudsvirksomhed og udgifter på kr.
412.887 incl. aflønning af TRIM-udvalget, med et underskud på kr. 12.887.

Opgave
Tilskudsvirksomhed

Resultatmål
Snyk fremmer diversitet og fornyelse i det danske musiklivs
internationale koncertaktiviteter i ind- og udland

Transportstøtteordningen
Der blev i 2019 i alt indsendt 104 ansøgninger til en samlet værdi af 1.049.146 kr. til Snyk vedrørende
international transportstøtte, hvor i alt 33 blev meddelt støtte på alt kr. 250.000. Der henvises til Bilag 1 
Modtagere af International Transportstøtte i 2019 for en liste over modtagerne af transportstøtte
bevillingerne.
Ydermere har Snyk i 2019 gennemført et udviklingsarbejde således at ansøgningsproceduren fra start til
slut fremadrettet vil blive håndteret af tilskudsadministrationssystemet GrantOne. Forventningen er, at det
vil gøre tilskudsadministrationprocessen nemmere for alle involverede parter, samtidig med, at Snyk vil få
adgang til forbedret statistik vedrørende transportstøtten.
Støtten administreres af Snyk, men bevilges af Snyks TRIM-udvalg der gennemgår ansøgningerne under
hensyntagen til en række kriterier der understøtter Snyks målsætning på området.
Snyk vurderer at målopfyldelsen er tilfredsstillende.
Projektstøtteaktiviteter
Snyk etablerede i 2018 en ny tilskudspulje  Projektstøttepuljen  med henblik på at støtte og stimulere
miljøer der har støttebehov, men som ikke falder inden for rammebetingelserne for Transportstøttepuljen.
Midlerne hertil er fundet i Snyks egen drift og har også i 2019 været en stor succes. Ansøgningerne
behandles af Snyks TRIM udvalg og der er i 2019 givet tilsagn til 14 spændende med en samlet
tilsagnsramme på kr. 100.000. I 2019 modtog Snyk 135 ansøgninger til puljen.
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I dialog med Slots- og Kulturstyrelsen er procedurer på tilskudsområdet gennemgået i 2019 med henblik på
at sikre øget transparens i administrationsprocessen samt fortsat sikre harmoni med regelgrundlaget.

SNYK

Ledelsesberetning
Modtagere af Projektstøtte i 2019
Ensemble/kunstner/institution

Projekttitel

Koncertkirken

Organ Sound Art Festival

8.000,00

Lyt til Ribe 2019

Lyt til Ribe 2019

8.000,00

Nils Henrik Asheim

Fertilizer åbningskoncert med Nils Henrik Asheim

6.000,00

Institut Funder Bakke (IFB)

Festval For Virkelig Ny Klassisk Musik. (22. og 23. Juni)

8.000,00

Institut for dansk lydarkæologi

Piooneer & Outsidere: Dansk elektronisk musik 19281980

7.500,00

posh isolation

"Port Out, Starboard Home" - salonarrangement

5.000,00

aether productions

Torup kontemporære musik festival

5.000,00

FIGURA Ensemble

Puslerier - ny koncertproduktion for det helt unge
publikum

5.000,00

KOLONIEN

KOLONIEN III

7.500,00

jensenjonas@hotmail.com

1. april

5000

Nannastrandberg@gmail.com

1. juni

10000

Thomas Kudela

Piano Days Copenhagen

Niels Lyhne Løkkegaard

Hard core

Darshika Karunahara

Peep(Show)

Irene Bianco

Serious Smile by Alexander Schubert

10.000,00

10.000,00
5.000,00

Projektstøttepuljen har været ekstremt populær, og har bidraget til at realisere kunstnerisk stærke
projekter, som ikke kunne søge støtte andre steder. Derfor er det på Snyks og miljøernes vegne med
ærgrelse at Snyk tager til efterretning, at PSU har vedtaget, at puljen ikke må videreføres fra 2020.
Øvrige støtteaktiviteter
Snyk tildeler projektstøtte og/eller tilskud på enkeltsagsbasis, hvor der træffes aftale med modtager efter
løbende dialog med Snyk til projekter og aktiviteter, der passer ind i Snyks nationale og internationale
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Bevilget
beløb
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strategi. Ligeledes uddeler Snyk midler i forhold til en række særbevillinger fra PSU udover den årlige
rammebevilling.
Her er således ikke tale om en formaliseret ansøgningsproces hvor det er muligt at opgøre antallet af
ansøgere. Det bemærkes, at støttebetalingerne understøtter flere af Snyks ovenstående opgaveområder.
I 2019 har Snyk for eksempel støttet:
Bang on a Can

kr. 66.929

Museet for Samtidskunst

kr. 16.000

IV.

kr. 50.000

Indtægtsdækket virksomhed

Opgave
Indtægtsdækket virksomhed

Resultatmål
Snyk faciliterer musiklivets arbejde med økonomi og regnskab og
optimerer aktørernes ressourcer til musikfaglige aktiviteter

På dette opgaveområde bogførte Snyk i 2019 indtægter på kr. 273.200 excl. moms og udgifter på kr. 231.812
med et overskud på kr. 41.121.
I 2019 havde Snyk fem driftsaftaler med institutioner støttet af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for
Musik, hvorefter Snyk varetager institutionernes bogholderi og momsregnskab samt bistår med
rapportering, udarbejdelse af budgetlægning og budgetopfølgning.
Snyk har endvidere bistået en række institutioner med rådgivning uden betaling vedrørende ovenstående
emner.
Snyk vurderer, at opgaveområdet er i god gænge, og at resultatmålet er opfyldt tilfredsstillende.
Udvikling i administration, ledelse og økonomi generelt
Målsætningen om anvendelse af fastansatte i Snyks arbejde har været udfordret i 2019 pga. barselsorlov
samt fragangen af den nyansatte kommunikationsansvarlige. Det ændrer dog ikke på målsætningen, men
har betydet at 2019 bød på øget brug af deltids- og timelønsansatte. Også i forbindelse med det
administrative arbejde i forbindelse med IV.
Snyk opdaterer fortsat løbende sine dataløsninger og anvender nu udelukkende cloud-baserede løsninger.
Det kræver mindre vedligehold og IT assistance og gør, at vores medarbejdere kan tilgå institutionens
materialer alle steder fra.
Snyk vurderer at målopfyldelsen på dette område er tilfredsstillende.
I 2019 er den IV blevet konsolideret med større kunder der bevirker at driftsarbejdet nu i højere grad er i
fokus. Det vil løbende blive vurderet om dette arbejdsområde også fortsat skal være en del af Snyks
virksomhed fremadrettet.
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Proton, Tyskland
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Ligeledes er det fortsat Snyks ambition at sikre, at det område Snyk varetager bringes i dialog med den
omgivende verden. I 2019 har Snyk afholdt og deltaget i en række agendasættende møder med det sigte at
Snyk kan udgøre et kritisk korrektiv til samfundet, og samtidig vise et positivt engagement i den nye,
eksperimenterende musik og lydkunst, som hele feltet vil profitere af.
Servicemål
Snyk har med henblik på at levere en professionel betjening af aktører og øvrige interessenter opstillet en
række servicemål for rammeperioden.
SnykS Servicemål 2017 - 2020
Ydelse

Mål

Snyk modtager telefoniske henvendelser,
anmodninger og ansøgninger

Indenfor Snyks telefontid (se www.snyk.dk)
besvares telefonopkald øjeblikkeligt

Personlige henvendelser til Snyk

Personlige henvendelser i Snyks kontor (se
www.snyk.dk) modtages med maksimalt 5
minutters ventetid

Snyk yder transportstøtte til udøvende
kunstnere indenfor Snyks genreområde

Ansøgninger om tilskud besvares
øjeblikkeligt og tilsagn/afslag meddeles
ansøgere senest 48 timer efter møde i Snyks
transportstøtteudvalg (5 møder årligt)

Penneo dokumentnøgle: SJF1B-I5NAW-LFA3V-DW44E-5L20N-4PGHU

Snyk udvikler og styrker musiklivet i
Danmark og dansk musik i udlandet og
E-mail besvares indenfor maksimalt 24 timer
modtager i den sammenhæng
i arbejdsugen
henvendelser, anmodninger og ansøgninger
via elektronisk post

Snyk fører ikke detaljeret statistik vedrørende servicemålene, men anvender målsætningerne som guidelines
for sin betjening af Snyks interessenter og aktører.
Snyk vurderer, at servicemålsætningerne generelt er opfyldt på tilfredsstillende vis, dog med det forbehold,
at visse ansøgere på transportstøtteområdet fortsat har oplevet ventetid i besvarelsen af mails og udbetaling
af tilskud. Dette forhold forventes elimineret når GrantOne introduceres i 2020.
Forventninger til 2020
Snyk forventer et økonomisk fornuftigt 2020, hvor vi lander et moderat overskud, som marginalt vil påvirke
egenkapitalen i positiv retning.
Snyk ser i 2020 ind i et år kendetegnet af særdeles omfattende organisatoriske forandringer. PSU har
besluttet, at Snyk pr 1/1 2021 også skal skal være gerneorganisation for klassisk musik, foruden at varetage
vores eksisterende område. Ydermere har PSU ytret ønske om, at samarbejdet mellem de fire
genreorganisationer styrkes og at standardmaterialer som budgetmodeller, opstilling af regnskaber,
vedtægter o.lign. harmoniseres. Dette arbejde arbejde er i sig selv tidskrævende.
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Dertil kommer, at Snyk skal have nye vedtægter, så vi kan varetage genreopgaven for den klassiske musik.
Der vil også komme ny bestyrelse og nyt repræsentantskab. Muligvis udvides organisationen i 2020 grundet
denne opgave, hvorfor der så vil være behov for at Snyk flytter til større kontorfaciliteter. Ligeledes vil
rammeaftalen i 2020 skulle justeres, så Snyk pr 1/1 2021 er klar til også at arbejde for den klassiske musik.

En anden omfattende konsekvens af PSUs beslutninger på genreorganisationsområdet er, at Snyk fremover
skal udvikle pilotprojekter og ikke drifte projekter. I praksis betyder det, at vi må afhænde G((o))ng Tomorrow
Festivalen, hvilket langt fra er problemfrit. For det første er festivalen en succes, hvilket giver Snyk legitimitet
i de miljøer, vi referer til. For det andet giver festivalen Snyk praksiserfaring og indsigt i genreområderne,
som anvendes dagligt i Snyks øvrige rådgivnings-, informations- og netværksvirksomhed. Men den største
udfordring forbundet med at Snyk ikke længere må drive festivalen er, at det er takket være den, at vi indgår
i internationale netværk. Ude i verden findes der ikke genreorganisationer for Snyks genreområde. Derfor er
Snyks internationale netværk forankret i festival- og koncertproduktion. Disse netværk må vi nu forlade 
herunder et storstilet EU-projekt.
Snyk betaler altså en meget meget høj pris, men den største pris betaler miljøerne vi arbejder for. De
internationale netværk vi har indgået i, har Snyk brugt aktivt hen over året i rådgivningsøjemed, Snyk har
hjulpet danske kunstnere på udenlandske festivaler i vores netværk, de er brugt i eksportprojekter, de er
brugt til at skaffe kontakter i bestemte musikmarkeder osv. Så Snyk har en begrundet frygt for, at kvaliteten
af vores internationale rådgivning lider et alvorligt knæk grundet beslutningen fra PSU. Og at vores nationale
rådgivning gør det samme, da den hands on erfaring med produktion, booking, pr, fundraising osv som
G((o))ng Tomorrow giver os, forsvinder. Derfor er det på Snyks og miljøernes vegne med ærgrelse at Snyk
tager til efterretning, at PSU har vedtaget, at Snyk pr 2021 ikke må drive G((o))ng Tomorrow.
I 2020 introducerer Snyk i fællesskab med Tempi og JazzDanmark et nyt fælles ansøgnings- og
administrationssystem for den internationale transportstøtte. Snyk er juridisk enhed i projektet og ansvarlig
for udviklingen og driften af det. Det nye system forventes at lette ansøgningsprocessen og
administrationen af afslag, tildelinger og betalinger og garantere større digital sikkerhed. Systemet rummer
gode muligheder for at indsamle og arbejde med data, så med tiden vil overgangen til GrantOne også åbne
op for, at der bliver genereret data og rapporter med afsæt i den uddelte transportstøtte.
Opfølgning på Liebst udvalgets anbefalinger/BESTYRELSESFORMANDENS BERETNING FOR 2019
Snyks bestyrelse har i kalenderåret 2019 afholdt syv møder samt et repræsentantskabsmøde.
Ud over den løbende dialog med Snyks daglige leder har bestyrelsen i særdeleshed debatteret og taget stilling
til spørgsmål og forskellige forhold stammende direkte fra eller tilknyttet de af PSU udsendte skrivelser og
Notater vedrørende PSUs beslutninger i forlængelse af den i juni måned fremsendte rapport fra det af PSU
nedsatte udvalg vedrørende de fire genreorganisationer.
I begyndelsen af året debatterede bestyrelsen mulige og forventede ændringer i Snyks rammeaftale med
PSU på baggrund af kommissoriet til ovennævnte udvalg. Især punktet omkring den klassiske musiks
fremtidige indplacering i genrelandskabet fyldte meget på møderne. Dette fordi det viste sig temmelig svært
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Disse opgaver er voldsomt omfattende, og derfor har Snyk valgt at dele 2020 op i to faser: i årets første seks
måneder lægges de udadvendte aktiviteter, mens der i årets sidste seks måneder er fokus på at at gøre den
nye organisation klar. Aktuelt er denne plan dog udfordret af den tiltagende Covid-19 krise, der har
afstedkommet aflysninger af alle vores planlagte aktiviteter i både Danmark og udlandet. Hvad de
økonomiske konsekvenser af dette bliver er uvist. Der er tab forbundet med visse aflysninger, mens andre
aflysninger resulterer i besparelser for Snyk.
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helt præcist at definere det klassiske genreområde og fordi Snyk gerne ville stille sig positiv overfor eventuelt
at skulle indlemme den klassiske musik i Snyks samlede genreområde.
Bestyrelsen har siden løbende debatteret og i så stort omfang som muligt internt konkluderet omkring de
beslutninger, som fremgår af Statens Kunstfonds Notat af 25. oktober 2019.
De fem områder i ovennævnte Notat af afgørende betydning for Snyk var/er:

Det har ikke været en let og ukompliceret opgave for bestyrelsen, idet de mange beslutninger i Notatet af
25.oktober 2019 ikke i alle henseender fremstår helt klare og præcise, hvorfor Snyk også den 23. januar, den
27. august og den 28. oktober anmodede om møde med PSU i den hensigt at afklare de mange tvivlsforhold
Snyks bestyrelse stod overfor i beslutningerne indenfor de ovennævnte fem/syv områder. Ingen af møderne
blev imødekommet, så bestyrelsen arbejdede videre i forventningen om, at PSU til sin tid ville være
forstående overfor de beslutninger, Snyks bestyrelse i den sammenhæng nødvendigvis måtte træffe.
Først i januar 2020 var det muligt for Snyks bestyrelse at afholde et dagsmøde på baggrund af, at så mange
tvivlsspørgsmål var afklaret så langt, at det var muligt for bestyrelsen at træffe nødvendige afgørelser, der
ikke mindst ledte frem til forslag til nye Vedtægter for Snyk, fremsendt til Statens Kunstfond medio februar
2020.
I september 2019 modtog Snyk fra Statens Kunstfond/PSU en særlig skrivelse om god ledelse i
musikinstitutioner. I den forbindelse kan det meddeles, at skrivelsens krav/henstillinger er drøftet i
bestyrelsen og naturligvis blevet efterfulgt.
Det nye forslag til Vedtægter for Snyk beskriver klart, at procedurerne ved fremtidige valg til bestyrelsen
sikrer at bestyrelsen i sin sammensætning er kompetencebaseret og sikrer at mindst halvdelen af
bestyrelsesmedlemmerne er uafhængige. Desuden er der udarbejdet en tydelig kompetenceprofil for det
enkelte medlem, herunder tilstræbelse af ligelig kønsfordeling og rimelig geografisk spredning. Endelig er det
stadfæstet, at et medlem af bestyrelsen maksimalt kan beklæde sin post i en sammenhængende periode på
8 år.
Bestyrelsen har en ret omfattende Forretningsorden, som sikrer at det løbende arbejde i bestyrelsen sker
efter klare retningslinjer og i overensstemmelse med Snyks gældende Vedtægter.
2019 har været et turbulent år for Snyk. Ikke kun på grund af de mange forhold og diskussioner omkring PSUs
beslutninger om videreførelsen af de fire genreorganisationer, men også begrundet i skiftende personale i
Snyks sekretariat, herunder en nøgle-medarbejders graviditet samt en uforudset afgivelse af en netop
toptunet kommunikationsmedarbejder.
Derfor en stor tak til den daglige leder og til alle i Snyks administration for en stor og flot indsats i 2019. Den
samme, store tak rettes til bestyrelsen, der har brugt lang tid og mange kræfter på at forholde sig til,
debattere og beslutte omkring alle de nye tiltag/krav, som fremgår af Statens Kunstfonds Notat af 25.
oktober 2019.
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G((o))ng Tomorrow, Den klassiske genreorganisation, Organisering af den daglige drift, Rammeaftale og
budget for 2020 samt en realistisk proces og tidsplan for det videre arbejde. Et særligt område udgøres af
Notatets krav om ensartede vedtægter for alle fire genreorganisationer samt om bestyrelsens
sammensætning på baggrund af kompetencer og uafhængighed.
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GENERELT
Årsregnskabet for SNYK er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010
om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet
(driftstilskudsbekendtgørelsen), og som følge heraf god regnskabspraksis tilpasset instrukser fra Statens
Kunstfond.
SNYK er en selvejende institution, og regnskabsopstillinger mv. afviger som følge heraf fra
årsregnskabslovens krav med henblik på at give et mere retvisende billede.

BUDGET
Det medtagne budget er det i 2019 til Statens Kunstfond indsendte budget, tilpasset budgetter for diverse
projekter m.v.

RESULTATOPGØRELSEN
Driftstilskud og øvrige tilskud
Driftstilskud og øvrige tilskud omfatter tilskud fra Statens Kunstfond.
Egenindtægter
Egenindtægter omfatter blandt andet indtægter fra billetsalg og andre salg af varer og tjenesteydelser.
Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter udgifter af administrativ art, blandt andet udgifter til kontor,
revision, abonnementer, IT og lignende.
Produktionsomkostninger
Produktionsomkostningeromfatter udgifter til produktion, som ikke er opgjort under lønposter. Det er
blandt andet udgifter til projektledelse, specialister, kunstnere, teknikere mv.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, gæld og transaktioner i
fremmed valuta mv.
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Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
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BALANCEN
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen
omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor
aktivet er klar til at blive taget i brug.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes brugstider:

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.500 indregnes i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris
med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller
tab indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis egenindtægter eller øvrige udgifter.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Gældsforpligtelser
Gæld til leverandører samt anden gæld måles til nominelle værdier.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår
mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en
finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes
værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på
balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på
tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle
indtægter og omkostninger.
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Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, 3-5 år

SNYK

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note

1
2
3
4
5
6

7

8
9
10
11
12
13
14

2019
kr.

2018
kr.

2017
kr.

INDTÆGTER
Driftstilskud fra staten
Øvrige tilskud fra staten
Tilskud fra kommuner og regioner
Fonde
Sponsorer
Egenindtægter

3.040.077
150.000
400.000
350.000
12.000
155.000

3.067.438
465.000
400.000
205.000
0
79.059

3.040.077
687.000
500.000
300.000
0
160.266

2.998.104
360.317
515.500
524.419
12.000
344.186

Indtægter i alt

4.107.077

4.216.497

4.687.343

4.754.526

150.000
0

273.200
0

82.400
0

0
0

Indtægter, total

4.257.077

4.489.697

4.769.743

4.754.526

UDGIFTER
Løn fast ansatte
Løn løst ansatte
Administrationsomkostninger
Produktionsomkostninger
Tilskudsudbetaling
Lokaleomkostninger
Øvrige udgifter

2.068.416
129.000
465.800
1.032.000
250.000
140.000
158.000

1.974.893
199.431
471.143
1.346.296
318.500
163.828
28.152

2.034.862
87.413
288.240
1.780.569
324.412
209.080
39.214

1.971.827
293.903
499.829
1.534.403
272.919
156.483
32.100

Udgifter i alt

4.243.216

4.502.243

4.763.790

4.761.464

0

0

0

0

4.243.216

4.502.243

4.763.790

4.761.464

13.861

-12.546

5.953

-6.938

Personale, fastansatte årsværk
Personale, løstansatte årsværk
Personale, frivillige årsværk

4,0
0,8
1,0

4,0
0,8
1,0

4,0
0,3
1,0

3,3
1,0
1,5

Personale, årsværk i alt

5,8

5,8

5,3

5,8

Indtægter som vedrører andre
indtægtsdækket virksomhed
Finansielle indtægter

Finansielle udgifter
Udgifter, total

ÅRETS RESULTAT
Nøgletal for personale
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Budget
2019
kr.

SNYK

Økonomioversigt med aktivitetsbasereret udgiftsfordeling og egenkapital

Note

1
2
3
4
5
6

7

8-14
8-14
8-14
8-14

2019
kr.

2018
kr.

2017
kr.

INDTÆGTER
Driftstilskud fra staten
Øvrige tilskud fra staten
Tilskud fra kommuner og regioner
Fonde
Sponsorer
Egenindtægter

3.040.077
150.000
400.000
350.000
12.000
155.000

3.067.438
465.000
400.000
205.000
0
79.059

3.040.077
687.000
500.000
300.000
0
160.266

2.998.104
360.317
515.500
524.419
12.000
344.186

Indtægter i alt

4.107.077

4.216.497

4.687.343

4.754.526

Indtægter som vedrører andre indtægtsdækket
150.000
virksomhed273.200
Finansielle indtægter
0
0

82.400
0

0
0

Indtægter, total

4.257.077

4.489.697

4.769.743

4.754.526

UDGIFTER
Rådgivnings-, informations- og
netværksvirksomhed
Projektvirksomhed
Tilskudsvirksomhed
Indtægtsdækket virksomhed

1.413.242
2.427.721
250.000
152.253

1.237.040
2.652.005
381.387
231.811

1.144.446
3.162.288
376.777
80.279

1.192.510
3.266.394
288.523
14.037

Udgifter i alt

4.243.216

4.502.243

4.763.790

4.761.464

0

0

0

0

4.243.216

4.502.243

4.763.790

4.761.464

13.861

-12.546

5.953

-6.938

280.681

222.771

235.317

229.364

Finansielle udgifter
Udgifter, total

ÅRETS RESULTAT
EGENKAPITAL
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Budget
2019
kr.

SNYK

Balance pr. 31. december
AKTIVER

15 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

2018
kr.

2017
kr.

53.495

44.007

53.983

Materielle anlægsaktiver i alt

53.495

44.007

53.983

ANLÆGSAKTIVER I ALT

53.495

44.007

53.983

178.110
584.133

0
527.346

0
704.529

Tilgodehavender i alt

762.243

527.346

704.529

18 Likvide beholdninger

224.472

492.277

522.975

986.715

1.019.623

1.227.504

1.040.210

1.063.630

1.281.487

16 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
17 Andre tilgodehavender

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT
AKTIVER I ALT
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2019
kr.

Note

SNYK

Balance pr. 31. december
PASSIVER

19
20
21
22

2018
kr.

2017
kr.

Egenkapital primo
Overført overskud

235.317
-12.546

229.364
5.953

236.302
-6.938

EGENKAPITAL I ALT

222.771

235.317

229.364

Modtagne forudbetalinger fra kunder
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter

75.048
364.040
378.351
0

73.110
258.604
271.599
225.000

0
286.701
239.422
526.000

Kortfristet gæld i alt

817.439

828.313

1.052.123

GÆLD I ALT

817.439

828.313

1.052.123

1.040.210

1.063.630

1.281.487

PASSIVER I ALT
23 Eventualposter, pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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2019
kr.

Note

SNYK

Noter
Budget
2019
kr.

Note

2

3

4

2018
kr.

2017
kr.

Driftstilskud fra staten
Driftstilskud fra Statens Kunstfond

3.040.077

3.067.438

3.040.077

2.998.104

Som fordeles således:
(1) Rådgivnings-, informations- og
netværksvirksomhed
(2) Projektvirksomhed
(2) Projektvirksomhed, G((o))ng
(3) Tilskudsvirksomhed

1.574.951
678.320
636.806
150.000

1.123.541
593.897
950.000
400.000

1.129.951
650.000
880.126
380.000

1.239.368
829.906
678.830
250.000

3.040.077

3.067.438

3.040.077

2.998.104

Statens Kunstfond

150.000

465.000

687.000

360.317

Som fordeles således:
(2) Projektvirksomhed
(2) Projektvirksomhed, G((o))ng

50.000
100.000

435.000
30.000

687.000
0

300.317
60.000

150.000

465.000

687.000

360.317

Københavns Kommune

400.000

400.000

500.000

515.500

Som fordeles således:
(2) Projektvirksomhed, G((o))ng

400.000

400.000

500.000

515.500

400.000

400.000

500.000

515.500

Tilskud fra private fonde

350.000

205.000

300.000

524.419

Som fordeles således:
(2) Projektvirksomhed
(2) Projektvirksomhed, G((o))ng

0
350.000

0
205.000

0
300.000

111.142
413.277

350.000

205.000

300.000

524.419

Øvrige tilskud fra staten

Tilskud fra kommuner og regioner

Fonde
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1

2019
kr.

SNYK

Noter
Budget
2019
kr.

Note

6

2017
kr.

Sponsorer
Sponsorater

12.000

0

0

12.000

Som fordeles således:
(2) Projektvirksomhed, G((o))ng

12.000

0

0

12.000

12.000

0

0

12.000

36.559
0
2.500
40.000

36.529
27.000
6.637
90.100

72.702
38.000
63.884
169.600

0
0
155.000
0

0
2.500
76.559
0

6.637
0
153.629
0

865
15.459
315.062
12.800

155.000

79.059

160.266

344.186

Egenindtægter
Billetindtæger
Annonceindtægter
Øvrige indtægter
Salg af koncerter
Som fordeles således:
(1) Rådgivnings-, informations- og
netværksvirksomhed
(2) Projektvirksomhed
(2) Projektvirksomhed, G((o))ng
(4) Indtægtsdækket virksomhed

7

2018
kr.

Indtægter som vedrører andre indtægtsdækket virksomhed
Øvrige indtægter

150.000

273.200

82.400

0

Som fordeles således:
(4) Indtægtsdækket virksomhed

150.000

273.200

82.400

0

150.000

273.200

82.400

0
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5

2019
kr.

SNYK

Noter
Budget
2019
kr.

Note

2018
kr.

2017
kr.

Løn fast ansatte
Bestyrelse
Løn til ledelsen
Gager og lønninger til fast ansatte
Forskydning feriepengeforpligtigelse
Løn- og gagerefusion

Pension til ledelsen
Pensioner til fast ansatte
Sociale udgifter til fast ansatte

der fordeler sig således:
Løn til ledelsen
Bestyrelse
Gager og lønninger til fast ansatte

Som fordeles således:
(1) Rådgivnings-, informations- og
netværksvirksomhed
(2) Projektvirksomhed
(2) Projektvirksomhed, G((o))ng
(3) Tilskudsvirksomhed
(4) Indtægtsdækket virksomhed

0
540.540
1.227.415
0
0

0
581.088
1.332.470
-47.694
-208.860

0
518.400
1.176.428
72.562
0

0
665.916
1.011.684
9.211
0

1.767.955

1.657.004

1.767.390

1.686.811

91.800
208.661
0

92.340
187.928
37.621

59.098
175.408
32.966

90.639
165.868
28.509

2.068.416

1.974.893

2.034.862

1.971.827

632.340
0
1.436.076

673.428
0
1.301.465

577.498
0
1.457.364

756.555
0
1.215.272

2.068.416

1.974.893

2.034.862

1.971.827

1.014.638
444.712
589.502
0
19.564

813.856
488.957
584.814
40.095
47.171

834.868
450.797
654.117
40.095
54.985

818.307
433.803
719.717
0
0

2.068.416

1.974.893

2.034.862

1.971.827
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8

2019
kr.

SNYK

Noter
Budget
2019
kr.

Note

2018
kr.

2017
kr.

Løn løst ansatte
Gager og lønninger til løst ansatte

der fordeler sig således:
Bestyrelse
Gager og lønninger til løst ansatte

Som fordeles således:
(1) Rådgivnings-, informations- og
netværksvirksomhed
(2) Projektvirksomhed
(2) Projektvirksomhed, G((o))ng
(3) Tilskudsvirksomhed
(4) Indtægtsdækket virksomhed

129.000

199.431

87.413

293.903

129.000

199.431

87.413

293.903

0
129.000

0
199.431

0
87.413

0
293.903

129.000

199.431

87.413

293.903

26.489
11.610
15.390
0
75.511

16.823
9.346
11.215
0
162.047

37.850
19.405
29.720
0
438

123.499
71.326
96.078
3.000
0

129.000

199.431

87.413

293.903

0
28.871

0
28.564

10.785
60.259

28.871

28.564

71.044

157.703

0

0

157.703

0

0

10 Administrationsomkostninger
10.1 Salgsomkostninger
Promotion arrangementer
Repræsentation

10.2 Tab på debitorer
Tab på debitorer, konstateret
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9

2019
kr.

SNYK

Noter
Budget
2019
kr.

Note

2019
kr.

2018
kr.

2017
kr.

10.3 IT-omkostninger
IT - leje og support
Småanskaffelser og vedligeholdelse

52.830
3.765

62.150
6.402

84.598
29.837

56.595

68.552

114.435

7.046
1.418
21.125
7.784
1.210
45.590
0
75.437
59.938
0
8.426
0

11.295
1.128
13.631
13.416
934
45.590
2.600
54.000
22.511
20.510
5.509
0

16.108
2.539
19.611
13.931
25
46.200
19.425
39.134
129.998
15.369
6.391
5.619

227.974

191.124

314.350

465.800

471.143

288.240

499.829

203.966
89.397
118.504
0
53.933

284.072
77.194
88.259
0
21.618

119.599
72.921
73.464
120
22.136

171.376
124.606
189.360
450
14.037

465.800

471.143

288.240

499.829

Abonnementer og kontingenter
Lønservice
Forsikringer
Kontorartikler
Porto og gebyrer
Revision og regnskabsassistance
Bogføringsassistance
Telefon
Øvrige personaleomkostninger
Mødeomkostninger
Afgifter og gebyrer
Småanskaffelser og vedligeholdelse

Administrationsomkostninger i alt

Som fordeles således:
(1) Rådgivnings-, informations- og
netværksvirksomhed
(2) Projektvirksomhed
(2) Projektvirksomhed, G((o))ng
(3) Tilskudsvirksomhed
(4) Indtægtsdækket virksomhed
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10.4 Administrationsomkostninger

SNYK

Noter
Budget
2019
kr.

Note

2019
kr.

2018
kr.

2017
kr.

Produktionsomkostninger
Honorar, udøvere
Honorar, komponist
Honorar, teknik
Honorar, andre

1.032.000
0
0
0
0

799.247
112.658
113.806
120.213
200.372

1.153.093
501.065
0
96.125
30.286

1.029.049
396.474
0
79.003
29.877

21.968
191.191
818.415
0
426

34.788
401.413
886.328
22.792
975

32.357
728.517
1.006.208
12.150
1.337

7.979
597.757
916.513
12.154
0

1.032.000

1.346.296

1.780.569

1.534.403

International transportstøtte, Danmark
International transportstøtte, udland
Projektstøtte
Ikke anvendt transportstøtte

100.000
150.000
0
0

92.500
157.500
110.000
-41.500

130.129
99.283
95.000
0

104.396
168.523
0
0

Som fordeles således:
(3) Tilskudsvirksomhed

250.000

318.500

324.412

272.919

250.000

318.500

324.412

272.919

Som fordeles således:
(1) Rådgivnings-, informations- og
netværksvirksomhed
(2) Projektvirksomhed
(2) Projektvirksomhed, G((o))ng
(3) Tilskudsvirksomhed
(4) Indtægtsdækket virksomhed

12 Tilskudsudbetaling

33

Penneo dokumentnøgle: SJF1B-I5NAW-LFA3V-DW44E-5L20N-4PGHU

11 Produktionsomkostninger

SNYK

Noter
Budget
2019
kr.

Note

2019
kr.

2018
kr.

2017
kr.

Husleje
Reparation og vedligeholdelse
Som fordeles således:
Ny fordeling
(1) Rådgivnings-, informations- og
netværksvirksomhed
(2) Projektvirksomhed
(2) Projektvirksomhed, G((o))ng
(4) Indtægtsdækket virksomhed

140.000
0

160.726
3.102

204.625
4.455

154.000
2.483

68.676
30.100
39.900
1.324

74.832
41.574
47.422
0

102.792
52.701
52.400
1.187

55.397
33.391
67.695
0

140.000

163.828

209.080

156.483

158.000

28.152

39.214

32.100

158.000

28.152

39.214

32.100

158.000

28.152

39.214

32.100

77.505
33.970
45.030
1.495

12.669
7.038
8.445
0

16.980
8.705
13.333
196

15.952
4.432
11.716
0

158.000

28.152

39.214

32.100

14 Øvrige udgifter
14.1 Af- og nedskrivninger
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Øvrige udgifter i alt
Som fordeles således:
(1) Rådgivnings-, informations- og
netværksvirksomhed
(2) Projektvirksomhed
(2) Projektvirksomhed, G((o))ng
(4) Indtægtsdækket virksomhed
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13 Lokaleomkostninger

SNYK

Noter
Budget
2019
kr.

Note

2019
kr.

2018
kr.

2017
kr.

Anskaffelsessum primo
Årets tilgang

546.239
37.640

517.002
29.237

483.739
33.263

Anskaffelsessum ultimo

583.879

546.239

517.002

Af- og nedskrivninger primo
Årets afskrivninger

502.232
28.152

463.019
39.213

430.918
32.101

Afskrivninger ultimo

530.384

502.232

463.019

Bogført værdi ultimo

53.495

44.007

53.983

178.110

0

0

178.110

0

0

208.857
115.199
30.000
200.000
30.077

0
42.657
98.750
347.702
38.237

0
44.979
68.750
590.800
0

584.133

527.346

704.529

926
223.546

3.119
489.158

1.260
521.715

224.472

492.277

522.975

16 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender fra salg

17 Andre tilgodehavender (omsætningsaktiver)
Sygedagpenge og lønrefusion
Tilgodehavende moms
Deposita
Tilgodehavende tilskud
Hotel deposita

18 Likvide beholdninger
Kassebeholdning
Bank
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15 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

SNYK

Noter
Budget
2019
kr.

Note

2019
kr.

2018
kr.

2017
kr.

19 Modtagne forudbetalinger fra kunder
Hotel deposita, modtaget fra kunder

75.048

73.110

0

75.048

73.110

0

83
235.457
80.000
48.500

31.002
139.102
41.000
47.500

167.267
71.934
0
47.500

364.040

258.604

286.701

63.697
10.119
146.329
70.654
87.552

47.480
0
194.023
0
30.096

74.271
43.690
121.461
0
0

378.351

271.599

239.422

0

225.000

526.000

0

225.000

526.000

Gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser
Skyldig transportstøtte
Skyldig projektstøtte
Revision, regnskabsassistance og rådgivning, afsat

21 Anden gæld
A-skat, AM-bidrag, atp mv.
Feriepenge, timelønnede
Feriepengeforpligtelse
Skyldige indefrosset feriepenge
Skyldig pension

22 Periodeafgrænsningsposter (kortfristet gæld)
Forudbetalt tilskud vedr. projekter

23 Eventualposter, pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Institutionen har en huslejeforpligtelse på t.kr. 30.
Ellers er der ingen eventualforpligtelser, sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr.
statusdagen.
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20 Leverandører af varer og tjenesteydelser

SNYK

Bemærkninger til noter
Ad note 1
Driftstilskuddet fra Kunstfonden på i alt kr. 3.067.438 er fordelt med kr. 1.123.541 på generelle
genreorganisationsopgaver samt kr. 400.000 til tilskudsvirksomhed, eller i alt kr. 1.523.541 til generelle
genreorganisationsopgaver jf. bevillingens øremærkning. Kr. 593.897.000 er allokeret til Snyks
projektportefølje og kr. 950.000 til G((o))ng, eller i alt kr. 1.543.897 til projektvirksomhed.
Ad note 2
Snyk har i 2019 bogført kr. 465.000 under øvrige tilskud fra staten

Ad note 4
Snyk har i 2019 bogført indtægter fra følgende fonde:
Dansk Komponistforening på kr. 200.000
Schrøders Fond på kr. 5.000
Ad note 6
Snyk opnåede egenindtægter på i alt kr. 79.059, der består af billetsalg til G((o))ng Tomorrow festivalen på
kr. 36.559 samt salg af koncerter på kr. 40.000 og øvrige indtægter på kr. 2.500.
Ad note 7
Snyk solgte økonomistyringsydelser under IV for i alt 273.200 i 2019.
Ad note 8
Snyks leder har i 2019 oppebåret en løn på kr. 581.088 samt et pensionsbidrag fra Snyk på kr. 92.340. Snyks
årsværksforbrug i øvrigt fremgår af nedenstående:
Nøgletal for personale
Personale, fastansatte årsværk
Personale, løsansatte årsværk
Personale, frivillige årsværk
Personale, årsværk i alt

B2019
4
0.8
1
5.8

R2019
4
0.8
1
5.8

R2018
4
0.3
1
5.3

R2017
3.3
1
1.5
5.9

Ad note 11
Snyks produktionsudgifter på i alt kr. 1.346.296 vedrører særligt G((o))ng Tomorrow, hvor der blev betalt kr.
481.049 i honorarer til kunstnere, udøvere og teknikere. Hertil kommer forskellige former for projektstøtte
til nationale og internationale institutioner og personer på knap kr. 400.000.
Ad note 12
Snyk bogførte i 2019 kr. 360.000 som tilskudsbetalinger, der dels vedrører transportstøtte på i alt kr. 250.00,
dels projekttilskud under Snyks projektstøtteordning på i alt kr. 110.000. Alle tilskudsbetalinger finansieres
af Snyks øremærkede driftsbevilling til generelle genreorganisationsopgaver. Snyk har endvidere bogført ikke
anvendt transportstøtte på kr. 41.500 som vedr. ikke anvendt transportstøtte fra 2017 og 2018.
Ad note 14
Snyks øvrige udgifter på kr. 28.152 vedrører afskrivninger.
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Ad note 3
Snyk har i 2019 fået et tilskud på kr. 400.000 fra Københavns Kommune til G((o))ng Tomorrow festivalen.

SNYK

Bemærkninger til noter
Bemærkninger til økonomioversigt med aktivitetsbasereret udgiftsfordeling og egenkapital
Rådgivnings-, informations- og netværksvirksomhed
Snyks driftsbevilling finansierer Snyks varetagelse af generelle genreorganisationsopgaver, der omfatter
rådgivnings-, informations- og netværksvirksomhed samt tilskudsvirksomhed. Snyks driftsbevilling
øremærker kr. 1.523.541 til disse aktiviteter og det ses af Snyks økonomioversigt, at der i alt blev anvendt kr.
1.523.541 til disse formål i 2019.

Tilskudsvirksomhed
Udover de direkte betalinger af tilskud på i alt kr. 318.500 blev der i 2019 yderligere bogført administrative
udgifter på i alt kr. 62.887 vedrørende administrationen af transportstøtteordningen og
projektstøtteordningen.
Indtægtsdækket virksomhed
Der blev i 2019 bogført udgifter på i alt kr. 231.811 vedrørende Snyks indtægtsdækkede virksomhed. Da der
samtidig blev bogført indtægter på i alt 273.300, endte området med et overskud på kr. 41.319. Resultatet
betyder, at Snyks indtægtsdækkede virksomhed over en fir-årig periode har haft et akkumuleret overskud på
kr. 34.185.
Indtægtsdækket
virksomhed
Indtægter
Udgifter

Resultat

Akkumuleret
resultat, 4 år

R2019

R2018

R2017

468.623 273.200

82.400

12.800 100.223

434.438 231.811

80.279

14.037 108.311

34.185

41.389

2.121

-1.237

R2016

-8.088
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Projektvirksomhed
Snyk anvendte i alt kr. 2.652.005 til projektvirksomhed i 2019. Heraf blev kr. 1.626.483 anvendt i forbindelse
med G((o))ng Tomorrow festivalen. Festivalen bogførte et overskud på kr. 35.076 i 2019. Den resterende del
af midlerne på projektvirksomhedsområdet blev anvendt til nationale og internationale projekter.

SNYK

Aktivitets- og resultatoversigt 2019

Snyks hovedaktivitetsoversigt for 2019
Dato

Aktivitet

Sted/Hovedarrangør/
Medarrangør

Opgaveområde 1: Informations-, rådgivnings- og netværksvirksomhed
2.1.1 Information
I arbejdet med Informationsvirksomhed prioriterer Snyk arbejdet i Danmark, og det på
følgende måde:
Koncert- og Nyhedsformidling
Nyheder, foromtaler og information om aktuelle begivenheder på og bag den danske scene
for ny, eksperimenterende musik og lydkunst på Snyk.dk og sociale medier.
Snyk producerer løbende koncertkalenderen på Snyk.dk. Det er muligt for aktører selv at
skrive relevante begivenheder til godkendelse i kalenderen. Det medvirker til, at også
mindre musikbegivenheder i provinsbyer har fået eksponering. Koncertkalenderen sendes
hver måned ud til flere end 1600 abonnenter af Snyks nyhedsbrev.
Snyks nyhedsbrev er tiltænkt som en platform hvorfra aktører kan holde sig orienteret om
muligheder, der kan styrke og udvikle deres netværk, og en platform som gør dem
orienterede om de nyeste tiltag både bag og på scenerne for ny musik.
Foruden at give indblik i sekretariatets løbende aktiviteter, har Snyk i løbet af året haft et
større fokus på kulturpolitiske og faglige nyheder. Nyhedsbrevet åbner således et vindue til
relevante kulturpolitiske tiltag, seminarer, open calls, konferencer og andre faglige input fra
miljøerne omkring den ny, eksperimenterende musik og lydkunst, som kan have relevans
for Snyks aktører. Desforuden er det fortsat muligt at blive opdateret på festivaler,
featureartikler, tv- og radioindslag og spektakulære musikbegivenheder i både stor og lille
skala fra hele landet via nyhedsbrevet.

2.1.2 Rådgivning og netværk i Danmark
Rådgivning
Løbende

Snyk har gennemført mere end 100 rådgivningsforløb i 2019 som har involdveret endnu
flere komponister, pladeselskaber, bookingagenturer, museer, festivaler, arkiver m.m.
Danske som internationale.
Rådgivning om Snyk-relateret programindhold til disse aktørers eget arbejde:
Soundvenue
AUT
Glyptoteket
Teater S/H
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Løbende
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Aktivitets- og resultatoversigt 2019
ARoS
Museet for Samtidskunst
Struer Tracks
DJM Aftagerpanel
Click festival
Alice CPH
Radio 24Syv
Information
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Eksempler på løbende rådgivning af enkeltpersoner og arrangører omkring projekter,
fundraising, netværk, m.v.:
Topos
Tingbjerg Bibliotek
Define Festival
Dansk Komponistforening
SoundHub Struer
Frederiksberg Records
Klaverfestival
Copenhagen Opera Festival
Alice CPH
Copenhagen Contemporary
Glyptoteket
Dacapo
Dertil løbende rådgivning til musikere og komponister
Eksempler på løbende til rådgivning enkeltpersoner og arrangører omkring PR,
markedsføring og kommunikation:
Njord Biennale
RMC
Alice
Talk Town
Organ Sound Art Festival
Define Festival
Topos
Click Festival
Dertil løbende rådgivning til musikere og komponister
Administration, Budget og Regnskab
Snyk har videreudviklet arbejdet med rådgivning om administration, budget og regnskab i
løbet af 2019 ydet løbende rådgivning i forbindelse med øvrigt arbejde.
Netværksvirksomhed
Internationalt netværksbesøg i Montreal og Victoriaville  CARTEL-netværket
International netværksbesøg i London, Amsterdam og Paris  NICAF-netværket
Internationalt netværk med SoundsNow, forskellige europæiske festivaler
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Internationale netværksmøder med kuratorplatform, Blank Forms, New York
Internationale netværksmøder med koncertarrangør Britton Powell, New York
Internationale netværksmøder med Suoni per il Populi festival, Canada
Internationalt netværk med Music Norway
Internationalt netværk med Terry Riley-arkivet, USA
Internationale netværksmøder med Big Ears festival, USA
Netværksmiddag med danske og internationale aktører under G((o))ng Tomorrow festival

Internationalt netværk med Borealis festival, Norge
Netværk med danske museer såsom Copenhagen Contemporary, Glyptoteket, Louisiana og
ARoS, Museet for Samtidskunst, Den frie, Roskilde, København og Aarhus
Netværk med danske festivaler såsom Click festival, Define festival, Talk Town, CPH Opera
Festival,
Netværk med danske spillesteder såsom Radar, Alice, Tape, Aarhus og København
Netværk med Henning Christiansen-arkivet, Møn
Netværksmøder med dansk presse og medier, løbende
Opgaveområde 2: Projektvirksomhed
2.2.1 G((o))ng Tomorrow 1. - 9. november 2019
Åbningskoncert: Quatuor Diotima + 'Danevirke' af Greve &
Zeeberg

Copenhagen
Contemporary

Escho Live Mixtape: Tre forskellige scener med aktører fra det
københavnske pladeselskab og forlag Escho

Copenhagen
Contemporary

Lydarkæologisk Salon: lectures, samtaler og værkopførelser og
performances af og med danske og internationale lydaktører

HUSET-KBH, Institut for
Dansk Lydarkæologi

A conversation about interpretive communities: Oplæg om nyt
magasin der tager udgangspunkt i årets festivaltematik

Ark Books,
Passive/Agressive

Visible Cloaks, Yoshio Ojima & Satsuki Shibano: koncert

Alice

Topos: Egne, fælles og andres værker kurateret af kunstnerne
bag den tværmediale danske platform Topos

Copenhagen
Contemporary, Topos
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Internationale netværksmøder med Ultima festival, Norge
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Eget Værelse: Fri improvisation, video- og lydkunst, afro-pop og
dans kurateret af det danske kunstnerkollektiv Eget Værelse

Copenhagen
Contemporary, Eget
Værelse

Xenia Xamanek, object blue & Marta De Pascalis: koncert
kurateret af det danske booking-agentur Proton

Alice, Proton

Proton Afterparty: Otte af de væsentligste navne fra den
københavnske undergrund og flere internationale navne

Ved Siden Af, Proton

Releasekoncert: John Cages Variations VII fortolket af Topos

Copenhagen
Contemporary, Topos

Matmos - Plastic Anniversary + Kara-Lis Coverdale

Copenhagen
Contemporary, Alice

Berlin Night: City Symphony + Bjørn Svin live / CAFx

Cinemateket,
Copenhagen
Architecture Festival,
Goethe-Institut
Dänemark

G((o))ng Tomorrow Festivalkoncerter i alt: 56
G((o))ng Tomorrow i løbet af året: 5
G((o))ng Tomorrow i alt: 61
Publikumstal 2019: Forventet 7.500; Realiseret 7.900
2.2.2 National projektvirksomhed
I løbet af året har Snyk været medarrangør og samarbejdspartner på en række aktiviteter i Danmark. I
dette virke har Snyk styrket sit samarbejde med miljøernes aktører og skabt en synlig integreret indsats
på tværs af Snyks hovedopgaver.
Præsentation af 37 nye og etablerede danske og internationale
acts for nye målgrupper som del af G((o))ng Tomorrow festival

København, Copenhagen
Contemporary (CC)

Netværkssamarbejde mellem Alice, CC og G((o))ng om
koncertaften med klima og plastic i fokus: Matmos  Plastic
Anniversary + Kara-Lis Coverdale samt foredrag

København, Copenhagen
Contemporary (CC)

Netværkssamarbejde mellem EARUNIT, Click Festival, Snyk og
Louisiana om koncertaften for nye publikumsgrupper: Clarice
Jensen & ACME

Humlebæk, Louisiana
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Koncert- og formidlingssamarbejde mellem Snyk og Museet for
Samtidskunst: Udstilling om og af den danske lydmaler Knud
Viktor

Roskilde, Museet for
Samtidskunst

Udvikling af lydkunst-residency på ARoS

Aarhus, ARoS

SKARN, afvikling af første sæson af samtidskunstskole, der har
særligt fokus på børn og unges møde med samtidskunsten.

København, Fotografisk
Center, DIAS, Poesiens
Hus, Billedskolen i
Tvillingehallerne

Fundraisingsseminar i samarbejde med Tempi og JazzDanmark

København, Alice

Fundraisingsseminar i samarbejde med Tempi og JazzDanmark

Aarhus, Radar

Hotelaftale, landsdækkende aftale med Scandic til gavn for
aktører inden for Snyks område

Landsdækkende, Scandic
Hotels

Hotelaftale, aftale med Hotel Arthur til gavn for aktører inden
for Snyks område i København

København, Kong Arthur
Hotels

Løbende udviklingsprojekt om brobygning mellem lydkunst og
erhverv

Struer, SoundHub

Residency-samarbejde med Dansk Tennis Fond med fokus på
unge og ældre musikere på kanten af en større karriere

Gudhjem, Bornholm

Internationalt besøgsprogram under G((o))ng Tomorrow

København, Snyk

Debataften: kunst, kulturpolitik og uddeling af midler

København, Københavns
Madhus

Kulturmødet på Mors: Debat om DRs musikflade

Mors, Kulturmødet

LydRum - et nyt forum med fokus på fremtidige rammer og
netværk for lydkunstnere i samarbejde med Dansk
Komponistforening

København, Statens
Værksteder for Kunst

Kortlægning af ny musik-miljøerne og -aktørerne i Danmark

Snyk

2.2.3 International projektvirksomhed
I løbet af året har Snyk været medarrangør og samarbejdspartner på en række aktiviteter i udlandet. I
dette virke har Snyk styrket sit samarbejde med miljøernes aktører og skabt en synlig integreret indsats
på tværs af Snyks hovedopgaver.
Netværksmøde med Big Ears festival, USA med henblik på
samarbejde i 2020-2021

USA, Knoxville, Big Ears
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Suono Il Popolo festival i Montreal, Canada, præsentation af
danske musikere via OPen Call

Canada, Montreal,
Suono Il Popolo

MassMoca Bang on a Can Summer festival, North Adams,
Massachusetts, USA, dansk musiker i residency

USA, Bang on a Can,
MassMoca,

Netværket Sounds Now - bevilget EU-tilskud til
publikumsudviklingsprojekter, en kurateringsskole for
minoriteter, ambitiøse koncertrækker og ditto akademiske
seminarer i samarbejde med 11 europæiske festivaler

11 forskellige
europæiske lande

ISCM World Music Days i Tallinn, Estland

Estland, ISCM & Snyk

Opgaveområde 3: Tilskudsvirksomhed
2.3.1 Transportstøtte
2019

Snyk har siden 2008 administreret puljen for International transportstøtte til Snyks
genreområde.
Den årlige ramme aftales i dialog med PSU. I Snyks rammeaftale med PSU for 2017  2020
er den årlige ramme for ITS  i lighed med tidligere år  aftalt til at udgøre kr. 215.000.
Rammen er med virkning i 2019 hævet til kr. 250.000
Se bilag 1 for detaljer.

2.3.2 Øvrig støttevirksomhed
2019

Bang-on-a-can:
Museet for Samtidskunst
Proton Tyskland

66.930,05
16.000,00
50.000,00

Opgaveområde 4: Indtægtsdækket virksomhed
Løbende

Rådgivningsydelser og ydelser mod betaling har i 2019 omfattet: Strategisk rådgivning og
sparring på økonomistyringsområdet, herunder tilrettelæggelse af budget og styringsmodel,
Støtte til budgetarbejde og ledelses- og bestyrelsesbetjening, Controlling og budgetanalyse,
Administration og afrapportering af støtte og tilskud, Bogføring og udarbejdelse af
årsregnskab, Rådgivning vedrørende kontoplan og dimensioner i økonomisystemet,
Almindelige moms- og skatteforhold i Danmark, Personale, lønstyring og indberetninger.
Snyks tilbud om administrativ støtte udspringer af bekendtgørelse af lov om musik, der
blandt andet specificerer, at Statens Kunstfond kan yde støtte til aktiviteter, der kan virke til
fremme af musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet. Ydelser fra Snyk mod betaling
som hovedregel kun kan gives til aktører, der er støttet af PSU. Hertil kommer, at Snyk råder
over begrænsede ressourcer til gratis rådgivning, og at ressourcerne vil blive prioriteret
således at de samlet set bedst bidrager til at fremme kunstnerisk kvalitet og mangfoldighed
i musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet.
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Modtagere af International Transportstøtte i 2019
Snyks Transportstøtte og ISCM-udvalg (TRIM) har i 2019 behandlet 104 ansøgninger ved 4
ansøgningsfrister og uddelt støtte til 33 ansøgere. Puljens størrelse var i 2019 på kr. 250.000, og der blev
ansøgt om i alt kr. 1.049.146.
TRIM udvalget bestod i 2019 af:
Anna Klett, Klarinettist
Christian Skovbjerg Jensen, Direktør Inter Arts, Malmø
Morten Riis, Komponist og Lydkunstner
Simon Christensen, formidler, stifter af Passive Aggressive (erstattede Morten Riis fra September 2019)

Ensemble/kunstner/institution

Projekttitel

Bevilget
beløb

Ragnhild May

Cairo Contemporary Music Days

2.800,00

Alteration / HY! Festival

HY! Festival

1.100,00

SPOR festival

Internationale Ensemble Og Kunstnere På Spor
Festival 2019

10.000,00

Arbejdsgruppe Gunnar Berg

Moderne Mandag 2019

10.000,00

FIGURA Ensemble

FIGURA turné Færøerne 2019

8.000,00

Ensemble Mosaik

Ensemble Mosaik på KLANG 2019

10.000,00

Fonden ALICE

Charlemagne Palestine og Nazar på ALICE Spectacle

5.000,00

Kulturværftet / Click Festival

Julius Eastman Memorial Dinner / Click Festival 2019

5.000,00

Theatre of Voices

Yale Voxtet og Carnegie Hall

10.000,00

Proton

Hieroglyphic Being

3.000,00

Hindsgavl Festival

Ny musik på Hindsgavl Festival 2019

7.200,00

SCENATET

Performance Opera Gaze for Gaze by Niels Rønsholdt

10.000,00

Ensemblet Adapter

Open Days

6.000,00

Foreningen, Ny Kunst i Sønderborg

DEFINE festival 2019

10.000,00

Ny Musik

Koncerter På Rådhuset

5.000,00

NJYD og Jeppe Ernst

Uhørt - NJYD og Jeppe Ernst

8.000,00

Odense Musikbibliotek

Ex-Easter Island Head Residency, Odense
Musikbibliotek

6.000,00

We like We & Jacob Kirkegaard

Time is Local / Union Chapel i London

8.000,00

Institut for Dansk Lydarkæologi

Institut for Dansk Lydarkæologi i London

4.000,00

45

Penneo dokumentnøgle: SJF1B-I5NAW-LFA3V-DW44E-5L20N-4PGHU

Modtagere af International Transportstøtte i 2019

SNYK

European Egyptian Contemporary
Music Society

My voice your voice our voice

7.000,00

Ragnhild May & Kristoffer Raasted

Netværks- og residency ophold på Rensselaer
Polytechnic Institute

6.100,00

ALICE

Daniel O'Sullivan, Thighpaulsandra og Peter Broderick
 dansk mini-tour i Aarhus & København

6.000,00

Snöleoparden

Snöleoparden live mini tour

3.800,00

Janushoved (pladeselskab)

Janushoved jubilæum Europa tour

12.000,00

Halvcirkel

Halvcirkel workshops med Terry Riley og koncerter i
USA

12.000,00

Bjarke Mogensen

Poul Ruders - accordeon koncert premiere i Canada

10.000,00

Snow Mask

Snow Mask 2019

3.000,00

CTM / Yangze / Escho

CTM Japan tour 2019 (support: Yangze)

7.500,00

Recidency og turné med komponist Niels Rønsholdt,
Dansk Kulturinstitut i Rio de Janeiro,
kunstnerisk leder Anna Berit Asp Christensen og
Brasilien.
ensemblet Scenatet.

10.000,00

Christian Rønn / Eva Sidén Duo

Christian Rønn / Eva Sidén "Inside"  Fylkingen

3.500,00

Sparkling Sound Festival

Sparkling Sound Festival

4.000,00

NJORD Biennale

NJORD Biennale 2020

12.000,00
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Afrapportering af projekttilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik for 2019
Snyk har i 2019 bogført kr. 435.000 under øvrige tilskud fra staten. Nedenstående præsenteres
projektregnskaberne:
Vedrørende SKMP30.2019-0033 - Tilskud til Mark harwood festival/exhibition on Henning C på i alt kr.
10.000
Snyk fik i 2019 besøg af Mark Harwood. Harwood havde møder med repræsentanter fra Posh Isolation og
Henning Christiansen-arkivet. Siden er Harwood blevet beskikket af arkivet til at stå for at udvikle et
pladeselskab dedikeret til at genudgive Henning Christiansen-værker.
Bevillingen er fuldt ud anvendt i 2019. Aktiviteten er gennemført i sin helhed i 2019 i overensstemmelse med
ansøgning og projektbeskrivelse.

Regnskab
Indtægter

Budget

Kr.

Kr.

10.000

10.000

Kommunale tilskud

0

0

Fondstilskud

0

0

Sponsorer

0

0

Egenindtægter

0

0

Øvrige indtægter

0

0

10.000

10.000

Statens Kunstfond - tilskud

Indtægter i alt

Regnskab
Udgifter

Budget

Kr.

Kr.

Lønudgifter - produktion

0

0

Lønudgifter - administration og
PR

0

0

10.000

10.000

0

0

Øvrige produktionsudgifter
Øvrige administrationsudgifter
Markedsføring/PR
Øvrige udgifter
Udgifter i alt

Resultat
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Formålet med tilskuddet er dermed fuldt opfyldt.

0
0

0

10.000

10.000

0

0
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Afrapportering af projekttilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik for 2019
Projektet blev i al væsentlig grad afviklet i overensstemmelse med det for projektet opstillede budget, dvs.
uden væsentlige budgetafvigelser.
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Det bevilgede tilskud på kr. 10.000 fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik er fuldt ud blevet
anvendt til det bevilgede formål som beskrevet i ansøgningen og dokumenteret i regnskabet for projektet.
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Vedrørende SKMP30.2019-0027  Internationalt besøgsprogram under G(o)ng på i alt kr. 30.000
I forbindelse med G((o))ng Tomorrow 2019 modtog Snyk en række besøg af flere internationale aktører. Disse
overværede festivalen og afholdte møder med forskellige aktører som Mayhem, Edition S/Dacapo, Proton
Agency m.fl. Disse møder har resulteret i, at danske kunstnere nu er aktuelle på diverse festivaler og
spillesteder i udlandet.
Bevillingen er fuldt ud anvendt i 2019. Aktiviteten er delvist gennemført i sin helhed i 2019 i
overensstemmelse med ansøgning og projektbeskrivelse.
Formålet med tilskuddet er dermed fuldt opfyldt.

Indtægter

Budget

Kr.

Kr.

30.000

30.000

Kommunale tilskud

0

0

Fondstilskud

0

0

Sponsorer

0

0

Egenindtægter

0

0

Øvrige indtægter

0

0

30.000

30.000

Statens Kunstfond - tilskud

Indtægter i alt

Regnskab
Udgifter

Budget

Kr.

Kr.

Lønudgifter - produktion

0

0

Lønudgifter - administration og
PR

0

0

29.800

30.000

Øvrige administrationsudgifter

0

0

Markedsføring/PR

0

0

Øvrige udgifter

0

0

29.800

30.000

200

0

Øvrige produktionsudgifter

Udgifter i alt

Resultat
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Afrapportering af projekttilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik for 2019
Projektet blev i al væsentlig grad afviklet i overensstemmelse med det for projektet opstillede budget; dvs.
uden væsentlige budgetafvigelser.
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Det bevilgede tilskud på kr. 30.000 fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik er fuldt ud blevet
anvendt til det bevilgede formål som beskrevet i ansøgningen og dokumenteret i regnskabet for projektet.
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SNYK

Afrapportering af projekttilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik for 2019
Vedrørende SKMP33.2018-0006  Tilskud til Fremstød for ny dansk musik i Tyskland 2018-2020 på i alt kr.
150.000
Der er flere planlagte projekter under Tysklandprojektet. For det første en uropførelse af et bestillingsværk
på Donaueschingen Musiktage ved Christian Skjødt. Projektet er planlagt at skulle gennemføres i 2020, men
er aktuelt udfordret af Corona-situationen.
Det samme gør sig gældende for et andet projekt, nemlig det danske Proton-agency, som har planlagt en
turne for danske eksperimenterende elektroniske musikere i Tyskland. Det har Coronaen aktuelt sat en
stopper for. Pt. overvejes at veksle turneaktiviteten med noget realiserbart, nemlig bestillingsværker af
danske artister på CTM-festivalen 2021.
Bevillingen er fuldt ud anvendt i 2018 og 2019. Aktiviteten er delvist gennemført i sin helhed i 2019 i
overensstemmelse med ansøgning og projektbeskrivelse.

Regnskab
Udgifter

Budget

Kr.

Lønudgifter - produktion
Lønudgifter - administration og
PR
Øvrige produktionsudgifter
Øvrige administrationsudgifter

Udgifter i alt

Resultat

Kr.
0

32.000

0

121.000

150.000

0

0

Markedsføring/PR
Øvrige udgifter
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Formålet med tilskuddet er dermed fuldt opfyldt.

0
0

0

153.000

150.000

-3.000

0

Projektet blev i al væsentlig grad afviklet i overensstemmelse med det for projektet opstillede budget; dvs.
uden væsentlige budgetafvigelser.
Det bevilgede tilskud på kr. 150.000 fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik er fuldt ud blevet
anvendt til det bevilgede formål som beskrevet i ansøgningen og dokumenteret i regnskabet for projektet.
Underskuddet på kr. 3.000 dækkes af Snyk via driften.
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Afrapportering af projekttilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik for 2019
Vedrørende SKMP33.2018-0007  Tilskud til klassisk og ny kompositionsmusik i England på i alt kr. 150.000
I samarbejde med det Bristol-baserede agentur QuJunktions planlagdes et nyt værk af Astrid Sonne, som
skulle turnere toneangivende festivaler og spillesteder i England. Projektet blev forsinket og skudt til 2020,
hvor Coronasituationen har sat projektet i bero, men koncerterne forventes gennemført i 2021.
Bevillingen er fuldt ud anvendt i 2018 og 2019. Aktiviteten er gennemført i sin helhed i 2019 i
overensstemmelse med ansøgning og projektbeskrivelse.
Formålet med tilskuddet er dermed fuldt opfyldt.

Indtægter

Budget

Kr.

Kr.

150.000

150.000

Kommunale tilskud

0

0

Fondstilskud

0

0

Sponsorer

0

0

Egenindtægter

0

0

Øvrige indtægter

0

0

150.000

150.000

Statens Kunstfond - tilskud

Indtægter i alt

Regnskab
Udgifter

Budget

Kr.

Kr.

0

0

Lønudgifter - administration og
PR

56.000

0

Øvrige produktionsudgifter

94.500

150.000

0

0

Lønudgifter - produktion

Øvrige administrationsudgifter
Markedsføring/PR
Øvrige udgifter
Udgifter i alt

Resultat
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0
0

0

150.500

150.000

-500

0
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Afrapportering af projekttilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik for 2019
Projektet blev i al væsentlig grad afviklet i overensstemmelse med det for projektet opstillede budget; dvs.
uden væsentlige budgetafvigelser.
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Det bevilgede tilskud på kr. 150.000 fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik er fuldt ud blevet
anvendt til det bevilgede formål som beskrevet i ansøgningen og dokumenteret i regnskabet for projektet.
Underskuddet på kr. 500 dækkes af Snyk via driften.

53

Penneo dokumentnøgle: SJF1B-I5NAW-LFA3V-DW44E-5L20N-4PGHU

SNYK

CVR-nr.: 25 91 66 89

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2019

Penneo dokumentnøgle: SJF1B-I5NAW-LFA3V-DW44E-5L20N-4PGHU

Slagtehusgade 30, 1
1715 København V

SNYK
Regnskabsår: 2019

Revisionsprotokollat

1.

Indledning ................................................................................................... 48

2.

Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2019 ................................... 48

3.

Udtalelse om ledelsesberetningen ............................................................... 48

4.

Revisionen af årsregnskabet 2019 .............................................................. 49

5.

Betydelige resultater af revisionen.............................................................. 49

6.

Ledelsens regnskabserklæring .................................................................... 51

7.

Revision af væsentlige poster i årsregnskabet ............................................ 52

8.

Uanmeldt beholdningseftersyn .................................................................... 53

9.

Forvaltningsrevision .................................................................................... 53

10.

Andre ydelser .............................................................................................. 54

11.

Afslutning .................................................................................................... 54

Side 47

Penneo dokumentnøgle: SJF1B-I5NAW-LFA3V-DW44E-5L20N-4PGHU

Indholdsfortegnelse

SNYK
Regnskabsår: 2019

Revisionsprotokollat

1.

Indledning

Vi har revideret det af ledelsen udarbejdede udkast til årsregnskab for SNYK for 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, noter og bilag til resultatopgørelsen. Årsregnskabet, der er aflagt efter bestemmelserne med Lov nr. 1531 af 21. december
2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet (driftstilskudsbekendtgørelsen) samt den tilhørende bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital:

2.

-12.546
1.040.210
222.771

Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2019

Revisionen er udført i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010
om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet
(driftstilskudsbekendtgørelsen) og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning med det formål at udtrykke en konklusion om, hvorvidt årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling samt resultatet af institutionens aktiviteter i
overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Godkender bestyrelsen årsrapporten for 2019 i dens nuværende form, og fremkommer der
ikke under bestyrelsens behandling væsentlige nye oplysninger, vil vi forsyne årsrapporten
med en revisionspåtegning uden modifikationer, men med følgende fremhævelser m.v.:
Fremhævelse af forhold vedrørende anvendt regnskabspraksis
Vi henleder opmærksomheden på, at årsregnskabet udarbejdes efter lov om økonomiske og
administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og regler fastsat i bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og ikke efter en regnskabsmæssig begrebsramme med generelt formål. Vores
konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
SNYK har som sammenligningstal til resultatopgørelsen og tilhørende noter for regnskabsåret
2019 medtaget det af bestyrelsen og Slots- og Kulturstyrelsen godkendte resultatbudget for
2019. Budgettallene i resultatopgørelsen og tilhørende noter har ikke været underlagt revision.
Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.

3.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget
yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.
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Vi har endvidere påset at ledelsesberetningen indeholder de faglige afrapporteringer, som
kræves i henhold til rammeaftalen for 2017-2020, tilsagnsbrevet for 2019 og øvrige tilskudsbetingelser fast af Slots- og Kulturstyrelsen. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at afrapporteringerne i ledelsesberetningen er retvisende jf. §15-20 i Bekendtgørelse nr. 1701 af 21.
december 2010.
Revisionen af årsregnskabet 2019

Revisors ansvar
Som omtalt i vores tiltrædelsesprotokol omfatter en revision udførelse af revisionshandlinger
for at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. Vores ansvar er på grundlag af disse handlinger at udtrykke en konklusion om regnskabet. De
valgte revisionshandlinger afhænger af vores vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i
årsregnskabet. Det forhold, at vi udtrykker en konklusion om regnskabet, fritager ikke ledelsen
for deres ansvar for at aflægge et retvisende regnskab. Som led i revisionen har vi overvejet de
interne kontroller, der er forbundet med regnskabsaflæggelsen. Vi har på baggrund heraf udarbejdet vores revisionsstrategi med henblik på at målrette vores arbejde mod væsentlige og
risikofyldte områder.
Vores revision har primært været baseret på substanshandlinger (analyser og detailtest via
stikprøver) udført i forbindelse med regnskabsafslutningen. De udførte handlinger og resultatet af vores revision på de væsentligste områder i regnskabet er omtalt i nedenstående afsnit.
5.

Betydelige resultater af revisionen

ANVENDTE REGNSKABSPRINCIPPER

Årsregnskabet for SNYK er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet (driftstilskudsbekendtgørelsen), og som følge heraf god regnskabspraksis tilpasset instrukser fra Kulturstyrelsen. Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til
tidligere år, er oplyst i årsrapporten.
Det er vores opfattelse, at den af ledelsen valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, institutionens aktiviteter og forhold taget i betragtning.
Funktionsadskillelse
Institutionens størrelse, herunder antallet af ansatte, der er beskæftiget med administrative opgaver, 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.
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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.

Besvigelser
Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser, og ledelsen har over
for os oplyst, at der efter dennes vurdering ikke er betydelig risiko for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser.
Ledelsen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser af formodede besvigelser, og har bekræftet dette skriftligt over for os i ledelsens
regnskabserklæring.
Vi har under vores revision ikke konstateret forhold, der kunne indikere eller vække mistanke
om besvigelser af væsentlig betydning for informationerne i årsregnskabet.
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 eventuel manglende
overholdelse vil kunne have en væsentlig indvirkning på årsregnskabet, samt om ledelsens
kendskab til eventuel overtrædelse af sådan lovgivning
Ledelsen har oplyst, at den ikke har kendskab til overtrædelse af sådan lovgivning, og har bekræftet dette over for os i ledelsens regnskabserklæring.
Vi har under vores revision ikke konstateret forhold, der kunne indikere eller vække mistanke
om overtrædelse af lovgivning eller anden regulering af væsentlig betydning for informationerne i årsregnskabet.
Ikke-korrigerede fejl i årsregnskabet
Vi har i forbindelse med revisionen ikke konstateret større fejl, som ikke er blevet korrigeret.
Ledelsen anser indvirkningen på årsregnskabet af ikke-korrigerede fejlinformationer enkeltvis
såvel som samlet for uvæsentlig for årsregnskabet og har bekræftet dette over for os i ledelsens regnskabserklæring.
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Den daglige ledelse har oplyst, at de løbende foretager kontroller for at minimere den forretningsmæssige risiko.
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Nærtstående parter
Under vores revision har vi forespurgt ledelsen om identiteten af nærtstående parter, samt om
den regnskabsmæssige behandling af transaktioner med sådanne parter er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi har under vores revision ikke konstateret forhold, der indikerer eller vækker mistanke om,
at der er nærtstående parter ud over dem, som ledelsen har oplyst os, ligesom vi ikke er stødt
på forhold, der kan indikere, at transaktioner med nærtstående ikke er sket i overensstemmelse med gældende lovgivning. Revisionen af den regnskabsmæssige behandling af nærtstående parter har ikke givet anledning til bemærkninger.
Efterfølgende begivenheder
Som led i vores revision har vi forespurgt ledelsen, om den er bekendt med, at der i perioden
efter balancedagen og frem til datoen på ledelsens regnskabserklæring er indtruffet begivenheder, der kunne have indvirkning.
SKAT har efter regnskabsårets udløb indledt en undersøgelse af splitmomsen hos SNYK. Der er
en risiko for, at SKAT har en anden holdning til opgørelsen af splitmomsen hos SNYK og andre
momsfradrag, og dermed er der en risiko for at SNYK skal tilbagebetale noget moms til SKAT.
Størrelsen kan vi ikke udtale os om endnu, da undersøgelsen ikke er afsluttet endnu.
Ledelsen har over for os oplyst, at den ikke har kendskab til begivenheder, ud over momssagen, af den omtalte art, der ikke er taget hensyn til i regnskabsaflæggelsen, og har bekræftet
dette over for os i ledelsens regnskabserklæring.

6.

Ledelsens regnskabserklæring

Som led i revisionen har den daglige ledelse afgivet en regnskabserklæring over for os. I regnskabserklæringen vedrørende årsrapporten for 2019, har den daglige ledelse blandt andet bekræftet følgende i overensstemmelse med de aftalte vilkår:


At ledelsen har opfyldt deres ansvar for at udarbejde et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med driftstilskudsbekendtgørelsen samt den tilhørende bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010.



At ledelsen har givet os adgang til al den information, som ledelsen er bekendt med er
relevant for udarbejdelsen af årsregnskabet, såsom registreringer, dokumentation og
andre forhold samt yderligere information, som vi har anmodet om.



At ledelsen har givet os ubegrænset adgang til personer i institutionen, som vi har fastslået, det er nødvendigt at indhente revisionsbevis fra.



At alle transaktioner er blevet registreret og afspejlet i årsregnskabet.
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Ledelsen har i ledelsens regnskabserklæring bekræftet, at den ikke har kendskab til andre
nærtstående parter end de oplyste, samt at alle transaktioner ifølge ledelsens overbevisning er
oplyst og behandlet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser.
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Med henblik på at understøtte andet revisionsbevis har vi endvidere på områder, hvor vi har
anset det for relevant, indhentet ledelsens skriftlige 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.

Tilskud og andre indtægter
Tilskud har vi sammenholdt med ekstern dokumentation. Der er modtaget DKK 3.067.438 i
driftstilskud fra Statens Kunstfond.
Øvrige indtægter herunder tilskud fra fonde og sponsorater er kontrolleret til underliggende dokumentation.
Øvrige indtægter er stikprøvevis kontrolleret til underliggende dokumentation.
Vi har udført analytiske 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 2019 og de første faktureringer i 2020 er medtaget i korrekt regnskabsperiode.
Vi har suppleret den udførte 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.
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.
EGENINDTÆGTER

Indledningsvist har vi foretaget en analyse af årets egenindtægter, herunder sammenholdt
med tallene fra forrige periode, vores forventninger samt modtaget budget.
Vi har gennemset kontospecifikationer for perioden samt den efterfølgende periode med henblik på at scanne for fejl, usædvanlige posteringer og korrekt periodisering.
Vi har stikprøvevis kontrolleret udvalgte fakturaer med hensyn til udregninger, sammentællinger og momsberegninger. Vi har desuden kontrolleret disse fakturaer til bogføringen og efterfølgende indbetalinger.
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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.

SNYK
Regnskabsår: 2019

Revisionsprotokollat

Vores revision har ikke givet anledning til efterposteringer eller andre bemærkninger på denne
regnskabspost.

Øvrige tilskud
Vi har stikprøvevis kontrolleret bogføringen af tilskud vedrørende projekter med produktionsbudgettet mv. fra såvel private som offentlige institutioner. Da vores revision udføres på det
samlede årsregnskab for institutionen, har det ikke omfattet revision af de enkelte bevillinger
samt de hertil knyttede specialbetingelser, såsom tidsfrister, formål og evt. særskilt regnskabsaflæggelse. Vi har stikprøvevist kontrolleret at tilskud og produktionsomkostninger på projekterne oplistet i noterne i årsrapporten Afrapportering af projekttilskud fra Statens Kunstfonds
Projektstøtteudvalg for Musik for 2019 er korrekt registreret på de enkelte projekter i henhold til de underliggende bilag.

8.

Uanmeldt kasseeftersyn

Da institutionen ikke har en fysisk kassebeholdning, er det ikke muligt at lave et uanmeldt kasseeftersyn, og derfor har vi fravalgt det i vores revision.

9.

Forvaltningsrevision

Vi har udover den finansielle revision foretaget forvaltningsrevision. Forvaltningsrevisionen er
udført integreret og sideløbende med den finansielle revision af årsregnskabet og har omfattet
en vurdering af sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Vurderingen er blandt andet
baseret på analyser af omkostnings- og indtægtskonti, beregning af nøgletal, undersøgelser af
usædvanlige tendenser i udviklingen m.m. Revisionen udføres endvidere bl.a. med udgangspunkt i tilskudsmodtagers rapportering til tilskudsyder om mål og opnåede resultater.
Økonomistyring
Institutionen har udarbejdet periodevise budgetter, således at der løbende kan foretages sammenligning mellem realiserede og budgetterede bevægelser.
Vi kan konstatere, at bestyrelsen drøfter periodebalancer og omkostningers forløb i løbet af
året. Herudover har produktionerne været nøje drøftet og vurderet i bestyrelsen.
Sparsommelighed
Vi har overordnet foretaget undersøgelser med henblik på at vurdere, om institutionens dispositioner er i overensstemmelse med de almindelige normer for, hvad der under hensyntagen til
institutionens art og størrelse kræves af en hensigtsmæssig og sparsommelig administration
ved forbrug af offentlige midler, herunder hvorvidt goder og tjenesteydelser er erhvervet på
en økonomisk hensigtsmæssig måde under hensyn til pris, kvalitet mv.
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Driftstilskud Statens Kunstfond
Der er pålagt en klausul fra Statens Kunstfond om eventuel tilbagebetaling eller modregning i
fremtidige tilskud. Vi har kontrolleret, at tilskuddene dækker omkostningerne til de bevilligede
formål.

SNYK
Regnskabsår: 2019

Revisionsprotokollat

Produktivitet
Produktivitet vedrører forholdet mellem anvendelsen af ressourcer og produktionens omfang.
Institutionen har i 2019 ifølge bestyrelsen opnået et tilfredsstillende produktionsniveau.
Effektivitet
På baggrund af vore undersøgelser i forbindelse med statusrevision og afgivelse af erklæring er
det vor opfattelse, at institutionens ledelse tager de fornødne hensyn og tiltag til at sikre, at
institutionen fungerer effektivt.

10.

Andre ydelser

Ud over vores revision af årsregnskabet har vi ydet assistance med:




Opstilling af regnskabet
Diverse løbende regnskabsmæssig assistance
Løbende rådgivning

11.

Afslutning

Vi kan oplyse følgende:





At vi opfylder lovgivningens krav til revisors uafhængighed, og
At vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om, og
At revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om det modtagne driftstilskud er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår, og
At revisionen ikke har medført bemærkninger med hensyn til, om tilskudsgrundlaget er
opgjort i overensstemmelse med gældende regler.

Klippinge, den 20. august 2020
bp-revision ApS, registrerede revisorer FSR
godkendt revisionsvirksomhed
CVR-nr. 28842562

Bent Pedersen
registreret revisor FSR
mne10769
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Vor gennemgang af sparsommelighed, produktivitet og effektivitet har ikke givet anledning til
yderligere bemærkninger.

SNYK
Regnskabsår: 2019

Revisionsprotokollat

Nærværende revisionsprotokol, side 47  55, er læst af nedennævnte medlemmer af ledelsen
den 20/8 2020.

___________
Erik Bach
formand

_

___________
_
Merete Jankowski

___________
Lotte Anker

__________
__
Anders Laursen
næstformand

___
_________
Anna Berit Asp Christensen

__________
Ejnar Kanding

___
_________
Mark Lorenzen

__

_

Med ovenstående underskrift tilkendegiver medlemmerne af den øverste ledelse desuden
følgende:


At vi har opfyldt vores ansvar, som er angivet i tiltrædelsesprotokollatet af den 2. maj
2017, for at udarbejde et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet (driftstilskudsbekendtgørelsen).



At vi har givet revisor adgang til al den information, som vi er bekendt med er relevant
for udarbejdelsen af årsregnskabet, såsom registreringer, dokumentation og andre forhold samt yderligere information, som revisor har anmodet om.



At vi har givet revisor ubegrænset adgang til at indhente revisionsbevis fra personer i institutionen.



At alle transaktioner er blevet registreret og afspejlet i årsregnskabet.
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I ledelsen:

G((o))ng Tomorrow 2019
Slagtehusgade 30, 1
1715 København V
(CVR-nr. 25 91 66 89)

Projektregnskab for 2019
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Årsregnskab for 1. januar - 31. december 2019

1

SNYK - G((o))ng Tomorrow 2019

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og lederen har dags dato aflagt projektregnskabet for 2019 for SNYK.
Projektregnskabet er aflagt i overensstemmelse med fremsendte regnskabs- og revisionsinstruks for
tilskud til G((o))ng Tomorrow.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og anser projektregnskabet for at give et
retvisende billede af projektets finansielle stilling samt resultatet, samt at tilskuddet er anvendt i
overensstemmelse med aftale med Københavns Kommunes Musikudvalg.
Projektregnskabet indstilles til bestyrelsens godkendelse.
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København, den 20. august 2020

Leder

Bjarke Svendsen

Bestyrelse

Erik Bach
formand

Anders Laursen
næstformand

Anna Berit Asp Christensen

Merete Jankowski

Ejnar Kanding

Mark Lorenzen

Lotte Anker

2

SNYK - G((o))ng Tomorrow 2019

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i SNYK - G((o))ng Tomorrow
Vi har opstillet projektregnskabet for projekt G((o))ng for perioden 1. januar - 31. december 2019, på
grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.
Projektregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse og noter.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere
projektregnskabet i overensstemmelse med god regnskabsskik. Vi har overholdt relevante bestemmelser i
revisorloven og FSR  danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende
integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.
Projektregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til
opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.
Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.
Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke
forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug
for at opstille projektregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt
projektregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik og institutionens sædvanlige
regnskabspraksis.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Perioderegnskabet er udarbejdet til brug for Københavns Kommune og kan derfor være uegnet til andre
formål.

Klippinge, den 20. august 2020
bp-revision ApS, registrerede revisorer FSR
godkendt revisionsvirksomhed
CVR.nr. 15735376

Bent Pedersen
registreret revisor FSR
mne10769
3
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Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle
oplysninger.

SNYK - G((o))ng Tomorrow 2019

Anvendt regnskabspraksis

GENERELT
Projektregnskabet for G((o))ng Tomorrow er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
BUDGET
Det medtagne budget er det i 2019 til Københavns Kommune indsendte budget.

Tilskud
Tilskud der er givet tilsagn om, er indregnet i det år det vedrører.
Aktivitetsudgifter
Aktivitetsudgifter omfatter udgifter til lønninger, transport og forplejning, teknik, produktion af
markedsføringsmateriale, annoncering og PR, evaluering og dokumentation samt administration i henhold
til budget.

4
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RESULTATOPGØRELSEN

SNYK - G((o))ng Tomorrow 2019

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
Budget
2019
kr.

Note

2019
kr.

2018
kr.

2017
kr.

1
2
3
4
6

Driftstilskud fra staten
Øvrige tilskud fra staten
Tilskud fra kommuner og regioner
Fonde
Sponsorer
Egenindtægter
Indtægter i alt
Finansielle indtægter
Indtægter, total

636.806
100.000
400.000
350.000
12.000
155.000

950.000
30.000
400.000
205.000
0
76.559

880.126
0
500.000
300.000
0
153.629

678.830
60.000
515.500
413.277
12.000
315.062

1.653.806

1.661.559

1.833.755

1.994.669

0

0

0

0

1.653.806

1.661.559

1.833.755

1.994.669

589.502
15.390
118.504
818.415
39.900
45.030

584.814
11.215
88.259
886.328
47.422
8.445

654.117
29.720
73.464
1.006.208
52.400
13.333

719.717
96.078
189.360
916.513
67.695
11.716

1.626.741

1.626.483

1.829.242

2.001.079

0

0

0

0

1.626.741

1.626.483

1.829.242

2.001.079

27.065

35.076

4.513

-6.410

UDGIFTER
7
8
9
10
11
12

Løn fast ansatte
Løn løst ansatte
Administrationsomkostninger
Produktionsomkostninger
Lokaleomkostninger
Øvrige udgifter
Udgifter i alt
Finansielle udgifter
Udgifter, total

ÅRETS RESULTAT
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INDTÆGTER

SNYK - G((o))ng Tomorrow 2019

Noter
Budget
2019
kr.

Note

678.830

636.806

950.000

880.126

678.830

100.000

30.000

0

60.000

100.000

30.000

0

60.000

400.000

400.000

500.000

515.500

400.000

400.000

500.000

515.500

350.000

205.000

300.000

413.277

350.000

205.000

300.000

413.277

12.000

0

0

12.000

12.000

0

0

12.000

74.000
0
0
81.000

36.559
0
0
40.000

36.529
27.000
0
90.100

72.702
38.000
30.000
174.360

155.000

76.559

153.629

315.062

Sponsorer
Sponsorater

6

880.126

Fonde
Tilskud fra private fonde

5

950.000

Tilskud fra kommuner og regioner
Københavns Kommune

4

636.806

Øvrige tilskud fra staten
Kulturstyrelsen

3

2017
kr.

Driftstilskud fra staten
Driftstilskud fra Kulturstyrelsen

2

2018
kr.

Egenindtægter
Billetindtæger
Annonceindtægter
Øvrige indtægter
Salg af koncerter
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1

2019
kr.

SNYK - G((o))ng Tomorrow 2019

Noter
Budget
2019
kr.

Note

2017
kr.

Løn fast ansatte
Bestyrelse
Løn til ledelsen
Gager og lønninger til fast ansatte
Forskydning feriepengeforpligtigelse
Løn- og gagerefusion

Pension til ledelsen
Pensioner til fast ansatte
Sociale udgifter til fast ansatte

der fordeler sig således:
Løn til ledelsen
Bestyrelse
Gager og lønninger til fast ansatte
589.502

8

2018
kr.

0
164.345
404.794
-14.308
-62.658

0
196.349
347.602
24.671
0

0
243.060
373.598
0
0

492.173

568.622

616.658

27.702
53.655
11.284

20.093
54.193
11.209

33.083
59.713
10.263

584.814

654.117

719.717

192.047
0
392.767

216.442
0
437.675

276.143
0
443.574

584.814

654.117

719.717

11.215

29.720

96.078

11.215

29.720

96.078

0
11.215

0
29.720

0
96.078

11.215

29.720

96.078

Løn løst ansatte
Løst ansatte, festivalteam

der fordeler sig således:
Bestyrelse
Gager og lønninger til løst ansatte
15.390
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7

2019
kr.

SNYK - G((o))ng Tomorrow 2019

Noter
Budget
2019
kr.

Note
9

2019
kr.

2018
kr.

2017
kr.

Administrationsomkostninger

Promotion arrangementer
Repræsentation

0
5.058

0
9.379

4.835
27.596

5.058

9.379

32.431

8.161

7.666

19.931

8.161

7.666

19.931

2.330
0
2.575
11.640
0
36.114
17.418
0
4.963
0

3.840
3.480
4.229
11.640
0
18.360
7.291
3.236
2.534
1.809

5.799
10.743
5.696
13.200
5.550
11.181
47.609
5.504
3.517
28.199

75.040

56.419

136.998

88.259

73.464

189.360

9.2 IT-omkostninger
IT - leje og support

9.3 Administrationsomkostninger
Abonnementer og kontingenter
Forsikringer
Kontorartikler
Revision og regnskabsassistance
Bogføringsassistance
Telefon
Øvrige personaleomkostninger
Mødeomkostninger
Afgifter og gebyrer
Småanskaffelser og vedligeholdelse

Administrationsomkostninger i alt
118.504
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9.1 Salgsomkostninger

SNYK - G((o))ng Tomorrow 2019

Noter
Budget
2019
kr.

Note

2019
kr.

2018
kr.

2017
kr.

Produktionsomkostninger
Honorar, udøvere
Honorar, komponist
Honorar, teknik
Honorar, andre

405.279
105.658
83.806
120.213
171.372

407.513
501.065
0
91.967
5.663

411.159
396.474
0
79.003
29.877

886.328

1.006.208

916.513

44.320
3.102

52.400
0

67.695
0

47.422

52.400

67.695

8.445

13.333

11.716

45.030

8.445

13.333

11.716

45.030

8.445

13.333

11.716

818.415

11 Lokaleomkostninger
Husleje
Reparation og vedligeholdelse
39.900

12 Øvrige udgifter
12.1 Af- og nedskrivninger
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
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10 Produktionsomkostninger

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

Bjarke Dalby Svendsen

Ejnar Kanding

Daglig leder
Serienummer: PID:9208-2002-2-623344391411
IP: 152.115.xxx.xxx
2020-08-20 08:08:52Z

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-622024957558
IP: 176.23.xxx.xxx
2020-08-20 08:15:38Z

Erik Bjørn Bach

Mark Lorenzen

Bestyrelsesformand
Serienummer: PID:9208-2002-2-023607069815
IP: 87.50.xxx.xxx
2020-08-20 10:39:51Z

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-298446844372
IP: 86.58.xxx.xxx
2020-08-20 14:23:05Z

Anders Torkil Laursen

Liselotte Anker Larsen

Næstformand
Serienummer: PID:9208-2002-2-203634564338
IP: 87.49.xxx.xxx
2020-08-20 14:28:57Z

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-394003790132
IP: 86.58.xxx.xxx
2020-08-20 14:31:42Z

Merete Jankowski

Anna Berit Christensen

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-309382435107
IP: 109.57.xxx.xxx
2020-08-20 17:27:09Z

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-999223855750
IP: 185.245.xxx.xxx
2020-08-21 07:06:31Z

Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i
dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af
det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et
certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i
denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.
Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet
er uændret.
Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted:
https://penneo.com/validate
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“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Bent Pedersen (CVR valideret)
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Registreret revisor
På vegne af: BP-Revision ApS
Serienummer: CVR:28842562-RID:30586993
IP: 185.152.xxx.xxx
2020-08-21 07:11:19Z

Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i
dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af
det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et
certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i
denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.
Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet
er uændret.
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