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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. De gule felter
skal kun udfyldes af selvejende institutioner.
Tjeklisten er udfyldt af Anne Dalby den 17-03-2021.

Institutionens navn: SNYK

Årsregnskabet er påtegnet af institutionens ledelse og bestyrelse (dato): 17-03-2021
Årsregnskabet er påtegnet af institutionens revisor (dato): 17-03-2021
Revisionsprotokollatet er påtegnet af institutionens bestyrelse (dato): 17-03-2021
(ikke foreninger, der får 1 mio. kr. eller derunder):
Revisionsprotokollatet er påtegnet af institutionens revisor (dato): 17-03-2021
(ikke foreninger, der får 1 mio. kr. eller derunder):

Kontrolpunkt
A

Ja

Nej

Bemærkninger.
Hvor det er relevant noteres sidetal i årsrapporten

Formkrav til årsrapporten

1

Er institutionens navn, organisationsform og regnskabsperioden anført?

2

Er der i årsregnskabet redegjort for anvendt regnskabspraksis? Hvis der er sket et skift i regnskabsprincipperne, hvordan påvirker skiftet institutionens balance?

X

3

Indeholder årsregnskabet en resultatopgørelse og
balance (dvs. opgørelse af aktiver og passiver)?

X

4

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.

X

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

X
Evt. bemærkning om påvirkning af balance som følge
af skift i regnskabspraksis:

X
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Regnskabsår: 2020

Kontrolpunkt

Ja

Nej

Bemærkninger.
Hvor det er relevant noteres sidetal i årsrapporten

målsætninger, der er opstillet for den selvejende institution, 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.

Teknisk gennemgang af årsregnskabet

6

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?

7

8

X

X

X

D

Gennemgang og vurdering af revisionspåtegningen i årsregnskabet og revisionsprotokollatet

9

Er revisionen udført af en statsautoriseret eller registreret revisor?

10

11

12

13

14

X

Har der fundet revisorskift sted?
Hvis ja; hvad er årsagen til skiftet?

X

Fremgår det af revisors påtegning til årsregnskabet,
at revisionen er foretaget i overensstemmelse med
god offentlig revisionsskik?

X

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?

X

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
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C

Kontrolpunkt

Ja

Nej

Bemærkninger.
Hvor det er relevant noteres sidetal i årsrapporten

15

16

17

18

19

20

21

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

X

Er der i revisionsprotokollatet indført oplysninger om
hvilke revisionsarbejder, der er udført og resultatet
heraf?

X

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

X

X

X

X

X

E

Materiel gennemgang og vurdering af årsregnskabet

22

Giver noterne til årsregnskabet et fyldestgørende
indblik i institutionens drift og regnskabsresultat?

X

Eventuelle øvrige bemærkninger til årsrapporten:

3

Flæsketorvet 38B
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(CVR-nr. 25 91 66 89)

Årsrapport for 2020
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Institutionsoplysninger

SNYK
Flæsketorvet 38B
1711 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 2020

Institutionsform:

Selvejende institution

Momsregistrering:

Siden 1. januar 2001

Bestyrelse

Merete Jankowski, bestyrelsesleder
Asbjørn Nørgaard, vicebestyrelsesleder
Christen Winter Obel
Martin Laurberg
Ejnar Kanding
Mark Lorenzen
Lotte Anker

Konstitueret leder

Anne Dalby

Revision

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

Bestyrelsen og lederen har dags dato aflagt årsregnskabet for 2020 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 17. marts 2021

Konstitueret leder

Anne Dalby

Bestyrelse

Merete Jankowski
bestyrelsesleder

Asbjørn Nørgaard
vicebestyrelsesleder

Christen Winter Obel

Martin Laurberg

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 2020 samt af resultatet af SNYK's aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2020 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 2020
medtaget det af bestyrelsen og Slots- og Kulturstyrelsen godkendte resultatbudget for 2020.
Budgettallene i resultatopgørelsen og tilhørende noter har ikke været underlagt revision. Vores
konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.
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Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for SNYK for perioden 1. januar - 31. december 2020, 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.
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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 17. marts 2021
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

Snyk har således i løbet af ret lykkes med forskelligartede aktiviteter, der har styrket samarbejdet med
miljøernes aktører og som har skabt resultater p tværs af Snyks hovedopgaver. Snyk har understøttet og
samudviklet projekter fra b de erfarne aktører og nytilkommere inden for Snyks virkefelt, og har i alle
aktiviteter ydet r dgivning og foretaget vidensdeling. Gennem disse forskelligartede aktiviteter og
samarbejder har Snyk b de fremmet den danske musiks betingelser i Danmark, samt bidraget til at fremme
kendskabet til markedet for dansk musik i udlandet, på trods af COVID-19-relaterede udfordringer.
Regnskabsåret slutter med et resultat på kr. 9.125, således at Snyks egenkapital forøges og ultimo 2020
udgør kr. 231.896. Årsresultatet er på linje med det budgetterede.
Det er bestyrelsens og ledelsens opfattelse, at Snyks aktiviteter i 2020 samlet set har understøttet både
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik og Snyks egen vision og mission, som den fremg r af
rammeaftalen for 2017-2021 og dette inden for rammerne af et fornuftigt økonomisk resultat.
Justering af Snyks opgaver og rammevilkår
Som resultat af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks Notat fra 25. oktober 2019 om
Fremtidig opgavevaretagelse og organisering af genreorganisationsområdet, skal de fire
genreorganisationer fremover have en større fælles opgavevaretagelse. Det har i 2020 resulteret i en
harmonisering af alle fire organisationers vedtægter, en ny model for repræsentantskab og
bestyrelsesrekruttering, samt beslutning om ensartede tilskudssystemer, harmoniserede kriterier og
hensigtsmæssig afrapporteringssystemer. Alle justeringer blev foretaget eller igangsat i løbet af 2020.
Genreorganisationerne udviklede dertil i 2020 et fælles grundlag for at anvende data og dokumentation
som integreret del af vores virke fremover. Ydermere er klassisk musik tilføjet som nyt genreområde til
Snyk, som varetages med ansættelse af ny projektleder primo 2021.
Som resultat af de nye vedtægter skal genreorganisationerne ikke drive årligt tilbagevendende
musikfestivaler. Det der således skulle have været den sidste G((o))ng Tomorrow festival afholdt af Snyk,
blev desværre aflyst som konsekvens af COVID-19. I stedet tog Snyk initiativ til en række alternative
formater, igennem hvilke G((o))ng Tomorrow udkom, støttede og stimulerede den danske musik.
Vedr. ubrugte tilskudsmidler i 2020
Corona-situationen umuliggjorde mange danske musikaktørers aktiviteter i udlandet i 2020. Snyk modtog
derfor også betydeligt færre ansøgninger til sin internationale transport-pulje end forventet. 137.459 kr. fra
puljen i ubrugte tilskudsmidler fra 2020 er hensat til International Transport-puljen i 2021, hvor de fire
genreorganisationer i fællesskab har truffet afgørelse om, at midlerne bedst opfylder det formål de er
øremærket til.
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2020 var et omstillingsår. Dels på grund af COVID-19 og dertil knyttede restriktioner og nedlukninger, som i
længere perioder har afholdt kunst- og kulturlivet fra et aktivt virke. Varierende forsamlingsforbud har
vanskeliggjort gennemførelse af projekter både for Snyk og Snyks samarbejdspartnere. Trods dette, er Snyk
lykkes med at omlægge, tilpasse og gennemføre aktiviteter  nogle i ændret format, andre aktiviteter er
hensat til 2021.

SNYK

Ledelsesberetning
Forventninger til 2021
Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for musik besluttede i oktober 2019 at forlænge Snyks eksisterende
rammeaftale med et år, således at den udløber i 2021. I løbet af 2021 vil Snyks bestyrelse udarbejde en
strategi for perioden 2022-2025, der bl.a. har fokus på at udvikle og rammesætte genreorganisationernes
fælles arbejde med dokumentation- og dataindsamling.

Penneo dokumentnøgle: 2ET0H-EG42J-HCU54-Y4P5G-WX6U0-E0ZJM

Ved slutningen af året rekrutterede Snyk en yderst kompetent medarbejder, som med start januar 2021
skal integrere genreområdet i Snyks arbejde på baggrund af den strategi, der i 2021 udvikles af Snyks
bestyrelse og ledelse for det samlede genreområde, som Snyk fra 2021 skal varetage. Ved udgangen af
2020 var der allerede planlagt en lang række projekter og initiativer, der skal fortsætte og udvide Snyks
arbejde med positionering af genreområdet og styrkelse af områdets aktører. Blandt de mest markante
aktiviteter kan nævnes videreførelse og udbygning af uddannelsesforløbet Kunst & Kultur i Balance,
udvikling af pilotprojektet Lydens Landskab i samarbejde med Roskilde Kommune, udvikling af Snyks Big
Ears festival-indsats i USA, udviklingsprojekt i samarbejde med kunstneriske uddannelser i Århus samt
udvikling og professionalisering af en fælles ansøgningsportal for alle fire genreorganisationers
International Transport-puljer.
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Målopfyldelse på Snyks opgaveområder i 2020

I.

Informations-, rådgivnings- og netværksvirksomhed

II.

Projektvirksomhed

III.

Tilskudsvirksomhed

IV.

Indtægtsdækket virksomhed
Information, rådgivning og netværk

I.
Resultatmål

A. Snyk fremmer diversitet og øger synligheden af aktiviteter i hele Danmark og udlandet inden for
Snyks genreområder
B. Snyk optimerer og skaber synergi mellem digital og aktivitetsbaseret rådgivnings- og
netværksvirksomhed over for aktører inden for Snyks genreområder i både Danmark og udlandet
C. 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
D. Snyk styrker musik-aktører i deres arbejde med økonomi og administration
Metoder





Telefonisk og skriftlig rådgivning
Personlig rådgivning
Egne kanaler: hjemmeside, nyhedsbrev, sociale medier, koncertkalender
Netværksaktiviteter

Udvalgte projekter og aktiviteter
Hvad

Formål

Resultater

Rådgivning  samtaler og
udviklingsforløb.

At informere, vidensdele og
rådgive Snyks aktører på en vis,
som er inddragende, relevant,
brugbar og udviklende for
aktørernes egne projekter og
virke.

Efterspørgslen på rådgivning
har afspejlet den faglighed,
som findes i organisationen.
Mængden af henvendelser
tolkes som udtryk for, at Snyks
aktører har haft gode
erfaringer med de
r dgivningsforløb de har været
igennem, og at de ynder at
bruge Snyk ikke bare i én, men
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I det følgende gennemg s Snyks fire opgaveomr der som de er defineret i rammeaftalen for 2017-2020, med
en generel vurdering af opfyldelsesgrad, eksempler p aktiviteter samt nøgletal og indikatorer for hvert
opgaveomr de. Nøgletal og indikatorer for hvert opgaveområde er præsenteret i bilag 2.

SNYK

Ledelsesberetning

Særlig rådgivningsindsats
COVID-19: formidling af og
rådgivning om fundraising,
støttemuligheder og
kompensation for tabt arbejde
via sociale medier, hjemmeside
og nyhedsbreve, samt
telefonisk rådgivning om
muligheder for musikalsk
output enten live eller digitalt.

At vejlede Snyks miljøer og
aktører og sikre bedst mulige
udviklings- og
karrierebetingelser, i en tid
præget af en
verdensomspændende
nedlukning af kulturlivet.

Den løbende information og
videndeling har givet Snyks
aktører kendskab og mulighed
for at navigere i de
støttestrukturer, rammer og
regler, som er sat ind for at
understøtte dansk musikliv i en
tid præget af nedlukning.

Nye fora og
vidensdelingsnetværk.
Eksempler:
Etablering af LydForum i
samarbejde med Dansk
Komponistforening.
Event: Markedsføring på
Digitale Platforme i
samarbejde med Tempi, ROSA
og JazzDanmark.

At skabe indsigt i og redskaber
til at markedsføre og udvikle
aktørernes virke via digitale
platforme, samt at skabe rum
for sparring samt udveksling af
erfaring og idéer.

Læring og rådgivning fra
danske og internationale
fagfolk, sparring og
netværksdannelse mellem
aktører, øget branche- og
forretningsforståelse samt
styrkelse af aktørernes
selvhjulpenhed.

Fra disse udvalgte aktiviteter, sammenholdt med årets øvrige indsatser på området, vurderer Snyk, at
m lopfyldelsen er tilfredsstillende.
II.

Projektvirksomhed

Resultatmål
A. Snyk styrker samarbejdsbaseret projektvirksomhed p egne platforme s vel som p øvrige aktørers
platforme inden for Snyks genreomr der i hele Danmark med særligt fokus p diversitet, talent og
kunstnerisk kvalitet
B. Snyk optimerer det langsigtede internationale udvekslingsarbejde inden for Snyks genreomr der
Metoder




Strategiske partnerskaber, der styrker aktørernes egne platforme og aktiviteter
Internationale fremstød og samarbejder
G((o))ng Tomorrow Festivalen, som format til at skabe nye samarbejdsformer i det danske musikog kulturliv, nå nye målgrupper og synliggøre dansk musik over for udenlandske
samarbejdspartnere
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flere sammenhænge, samt at
de anbefaler andre at benytte
rådgivning og vidensdeling fra
Snyk.

SNYK

Ledelsesberetning
Covid-19 og samfundets nedlukning i store dele af året, lagde benspænd for gennemførelse af live-formater
for både for Snyk og Snyks samarbejdspartnere i både ind- og udland. Således har Snyk løst sit
opgaveområde ved at lægge vægt på udviklingsinitiativer og gennem alternative projektformater.

Hvad

Formål

Resultater

Samarbejde med Musikhuset
København  et nyt nationalt
hub for klassisk musik.

At understøtte udviklingen af
et nyt centralt københavnsk og
nationalt forankret musikhus,
med fokus på den akustiske
musiks fællesskab og udvikling.

Styrkelse af Musikhuset
Københavns konceptudvikling,
netværksetablering,
kommunikations- og
formidlingsstrategi samt
udvikling af
produktionsapparat og metodik til husets forestående
festival.

Lydlandskaber  lydkunst i
børnehøjde.

At demokratisere adgangen til
lydkunst ved at introducere
lydkunst til børn og borgere p
en intuitiv og undersøgende
m de i deres lokalområde.
Samtidig er projektet en
indsats for at udvide de typer
af platforme og scener, som
Snyks aktører kan arbejde
med. Ydermere er det et
bærende mål at skabe en
model for samarbejder på
tværs af sektorer; kommuner,
kunstneriske organisationer,
kunstnere, forskning, fonde og
erhverv, som Snyk kan
videreformidle til andre
aktører inden for Snyks
område, og bringe i spil i andre
områder af landet.

Formaliseret samarbejde med
Roskilde Kommune og deres
Musikby-strategi og aftale om
udvikling af projektet i 2021.
Struer Kommune har udvist
interesse for et lignende
forløb, som forventes udviklet i
2021.
Det forventes at indarbejde
skalérbarhed og
duplikérbarhed i projektet,
således at det på sigt kan
udvikle sig til et nationalt
projekt.

Kunst & Kultur i Balance.

At skabe et uddannelsesforløb
på tværs af af kunstarter og brancher, som giver Snyks
aktører information, viden,
metodikker og konkrete
værktøjer til at skabe større
diversitet, ligestilling og
inklusion i musikbranchen.

Mere end 200 deltagere fra
104 forskellige kunst- og
kulturorganisationer fra hele
landet har deltaget i
uddannelsesforløbet, som
bakkes op af 31
partnerorganisationer der
medfinansierer initiativet.
Projektet har fået stor
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Udvalgte projekter og initiativer
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Indsats for dansk musik i USA.
Eksempler:
- Snyk har styrket
samarbejdsaftalen med den
amerikanske Big Ears festival i
Knoxville, Tennessee.
- Samarbejde med
Arbejdsgruppe Gunnar Berg
med afsæt i ClarinetFest i
Texas, USA.

At styrke kendskabet til dansk
musik i USA og skabe et
bæredygtigt samarbejde med
markante spillere på det
amerikanske marked.
At styrke og udvikle de
deltagende danske aktørers
forretningsforståelse,
branchekendskab, netværk og
afsætningsmuligheder.
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opmærksomhed fra nationale
nyhedsmedier bl.a. med
indslag og interviews. Der er
udviklet en specifik
Vidensmanual med viden,
forskning, øvelser og
redskaber, der supplerer det
online uddannelsesforløb, som
de over 200 deltagere
videreformidler og distribuerer
til deres egne respektive
netværk. Snyk er blevet opsøgt
af både nationale og
internationale aktører, som
ønsker at videreføre projektet i
egne initiativer og formater.
I 2020 og 2021 har Big Ears
forpligtet sig p at præsentere
fem danske acts hvert r.
Processen for dette blev
igangsat i slutningen af 2019
men måtte udskydes til enten
2021-22 eller 2022-23 grundet
COVID-19.

G((o))ng Tomorrow festival
Grundet Corona-situation blev årets festival aflyst. Inden beslutningen blev taget, var der investeret
adskillige forberedelsestimer i festivalen  en forberedelse, som grundet corona-omstændighederne, var
betragteligt mere ressourcekrævende, end under normale omstændigheder. Parallelt med beslutningen om
at aflyse, blev der truffet afgørelse om at G((o))ng Tomorrows aktiviteter måtte udfolde sig på anden vis.
Dette for at holde liv i festivalen og ikke mindst for at aktivere vores festivalrelaterede tilskud i en
musikbranche, som i forvejen var hårdt ramt af Corona-nedlukning. Derfor søsatte Snyk via G((o))ng
Tomorrow flere alternative udkommelsesformater:
- Sammen med tidsskriftet PassiveAggresive og medfinansieret af Dansk Komponistforening skabte
G((o))ng Tomorrow tidsskriftet Isolation, der foruden tekster rummer en række nye musikværker.
Ambitionen var, at vende coronafortællingen på hovedet og insistere på, at nedlukningen ikke
nødvendigvis var en stopklods  men en mulighed for at drage nye erfaringer og skabe nye værker.
Derfor blev en lang række kritikere, komponister og digtere hyret til at skabe værker, tekster og
billeder, der reflekterede deres tanker og erfaringer relateret til Corona med bidrag fra Astrid
Sonne, Morten Søndergaard, William Kuhdahl, Marcela Lucatelli , Soho Rezanejad m.fl. Værkerne
og tekster udkom digitalt. Teksterne er også samlet i et fysisk magasin, som er distribueret i hele
landet. Et bagvedliggende formål med projektet var, at flytte midler fra statsstøttede
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organisationer direkte ud til betrængte kunstnere, hvis situation under nedlukningerne er særskilt
vanskelig.
Den danske kunstner og komponist Goodiepal er indehaver af en af Europas største samlinger af
lydkunst, der de seneste år har været opbevaret på SMK. I efteråret blev samlingen åbnet op i
forbindelse talks, koncerter, workshops og happenings. G((o))ng Tomorrow var medarrangør af
denne uhørt demokratiske introduktion til lydkunsten og den moderne kompositionsmusik, som
fandt sted uden for gængse rammer, og dermed introducerede et uindviet publikum til den ny
musiks mange universer og tankestrømninger.
Gennem en del år har Click Festival i Helsingør været landets måske vigtigste festival i krydsfeltet
mellem musik, performance, teknologi og filosofi. G((o))ng Tomorrow har haft en ambition om at
sikre en større repræsentation af ny kompositionsmusik på festivalen, således at genren kan indgå i
nye kontekster og dermed møde nye publikummer. G((o))ng Tomorrow var derfor medbestiller på
nye kommissionerede værker premieret på Click, samt på happenings der tog livtag med
komponister inden for G((o))ng Tomorrows virkefelt. De involverede kunstnere var Henning
Christiansen, Ursula Reuter Christiansen, Hvad, Josefine Opsahl og Lil Lacy. G((o))ng Tomorrows
bidrag sikrede skabelsen af nye værker, præsenteret i en uvant, men relevant ramme og slutteligt
en mulighed for at præsentere ny musik i en by, som ikke ellers rummer muligheder for at opleve
den.
Dertil har G((o))ng Tomorrow understøttet tilblivelse af en række andre corona-venlige formater,
herunder komponist Niels Lyhne Løkkegaards bogudgivelse Larsen Effect, der beskriver de soniske
fænomener i akustisk feedback og markerer lyd(kunstens) relation til andre videnskaber. samt
podcastserie med fokus på værdien af tværdisciplinære fællesprojekter. Podcasten var en samtale
mellem den danske lydkunstner Jacob Kirkegaard og Julie Martin.

Gennem Snyks forskelligartede arbejde for at styrke sammenhængskraften nationalt, samt mellem det
danske og internationale musikliv, vurderes, at m lopfyldelsen er tilfredsstillende.

III.

Tilskudsvirksomhed

Resultatmål
A. Snyk fremmer diversitet og fornyelse i det danske musiklivs internationale koncertaktiviteter i indog udland
Metode


International transportstøttepulje

Der blev i 2020 i alt indsendt 88 ansøgninger til Snyk vedrørende international transportstøtte, hvor i alt 50
blev meddelt støtte p alt 469.141 kr.
Der henvises til Bilag 1: Modtagere af International Transportstøtte i 2020 for en liste over modtagerne af
transportstøttebevillinger.
Støtten administreres af Snyk, men bevilges af Snyks Musikfaglige udvalg, der gennemg r ansøgningerne
under hensyntagen til en række kriterier, der understøtter Snyks m lsætning p omr det.
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Ledelsesberetning
I forbindelse med tilførslen af det klassiske genreområde, blev Snyks Musikfaglige udvalg i 2020 suppleret
med klassiske kompetencer, og der blev tilført midler til puljen således at klassiske musikprojekter kunne
ansøge. Derudover blev puljen åbnet, så også formidlere, managere, bookere m.fl. kan søge Tilskud til
international transport.
Den samlede bevillingsramme for 2020 lå således på 606.600 kr.
Mængden af ansøgninger til puljen har været færre end forventet, da aktørernes internationale
transportmuligheder har været påvirket af COVID-19 og de dertilhørende rejse-restriktioner.
Differencen mellem den bevilgede støtte og den samlede støtteramme (469.141 kr. - 606.600 kr. = 137.459
kr.) hensættes til International Transportstøtte-puljen i 2021, hvor de fire genreorganisationer i fællesskab
har truffet afgørelse om, at midlerne bedst opfylder det formål de er øremærket til.

Snyk gennemførte i 2020 et gennemgribende udviklingsarbejde for at skabe samle genreorganisationernes
tilskudsvirke under samme system. Følgelig blev GrantOne ApS valgt som fælles ansøgningsportal for alle
fire genreorganisationer. GrantOne blev valgt bl.a. pga. systemets brugerflade, som er let at forstå og
navigere i. Derudover står de stærkest i feltet for fondsansøgning-systemer, og deres tilbud var rent
prismæssigt mest fordelagtig. Foruden GrantOne, havde Snyk indhentet tilbud fra Enermate, Formpipe og
Formsite.
Systemet kan kun tilgås via NemID, hvilket er gældende for både ansøgere og brugere
(genreorganisationers administratorer og udvalgsmedlemmer). Genreorganisationerne og
Projektstøtteudvalget for Musik har derfor vedtaget, at det fremover er en tilskudsforudsætning, at det kun
er personer og institutioner med NemID og NemKonto, der kan søge. Det giver en større sikkerhed for alle
parter i forhold til både GDPR og økonomistyring.
Genreorganisationerne fastlagde i fællesskab Snyk som hovedadministrator for systemet, hvilket betyder,
at Snyk er den primære kommunikationskanal med GrantOne, og at al arbejde der indbefatter ændringer
og opdateringer, foretages af Snyk.
Med én hovedadministrator er al administration centraliseret, og når systemet skal tilpases og nye tiltag
skal implementeres, er det lettere at kommunikere og opnå harmonisering mellem genreorganisationerne.
Snyk vurderer at m lopfyldelsen er tilfredsstillende.

Indtægtsdækket virksomhed

IV.
Resultatmål

A. Snyk faciliterer musiklivets arbejde med økonomi og regnskab og optimerer aktørernes ressourcer
til musikfaglige aktiviteter
Metode



Rådgivning og sparring med aktører, foreninger og organisationer
Opgaveløsning relateret til bogholderi, controlling, rsrapporter osv. for forskellige kulturaktører
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Udvikling af området:

SNYK

Ledelsesberetning
Snyk har gennem flere r løst opgaver relateret til økonomistyring for forskellige kulturaktører, som
modtog driftsstøtte fra Slots- og Kulturstyrelsen. Da opgaven var for omfattende og fjernede fokus fra
Snyks primære opgaver med at arbejde for dansk musik i Danmark og dansk musik i udlandet, er det medio
2020 efter gensidig aftale mellem Snyk og Slots- og Kulturstyrelsen besluttet, at lukke den del af omr det
Indtægtsdækket Virksomhed ned. De frigjorte ressourcer anvendes på de fire kerneomr der, som er Snyks
primære forpligtelse.
Snyk fortsætter den del af arbejdet som vedrører r dgivning og sparring uden betaling vedrørende
ovenst ende emner.

Udvikling i organisation, administration og økonomi
I 2020 var Snyks projektleder p barsel indtil juli, og Snyks økonomiansvarlige fratrådte i slut juli. Tempi og
Snyk ansatte i fællesskab en ny økonomiansvarlig i midt september. Snyk flyttede i september til større
lokaler i Kødbyen for at imødekomme en planlagt udvidelse af Snyks medarbejderstab i 2020.
Genreorganisationerne udviklede et fælles grundlag for at anvende data og dokumentation som integreret
del af organisationernes virke fremover, bl.a. med beslutning om at ansætte en ny fælles medarbejder til at
varetage området med start i 2020. Medarbejderens arbejdstid fordeles ligeligt mellem de fire
organisationer og vil først og fremmest bestå i at udvikle en strategi for området, samt udvikling af et fælles
projekt for publikumsudvikling. Ved slutningen af året rekrutterede genreorganisationerne en yderst
kompetent medarbejder, som med start januar 2021 skal udvikle og drive det klassiske område frem.
Snyks ledelse har desuden bistået i overdragelse af G((o))ng Tomorrow festival, som fremover varetages af
det regionale spillested Alice, som søgte og modtog tilskud til dette via Statens kunstfond. Regnskab for
2020 afspejler et højt aktivitetsniveau og samtlige projekter er udarbejdet indenfor budget.
Servicemål:
Snyk har med henblik på at levere en professionel betjening af aktører og øvrige interessenter opstillet en
række servicemål for rammeperioden.
Snyks Servicemål 2017-2021
Ydelse

Mål

Snyk udvikler og styrker musiklivet i Danmark
og dansk musik i udlandet og modtager i den
sammenhæng henvendelser, anmodninger og
ansøgninger via mail

Mails besvares indenfor maksimalt 24 timer i
arbejdsugen

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
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
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Snyk vurderer, at resultatm let er opfyldt tilfredsstillende.

SNYK

Ledelsesberetning
timer efter møde i Snyks Musikfaglige
Transportstøtteudvalg
Snyk fører ikke detaljeret statistik vedrørende servicemålene, men anvender målsætningerne som
guidelines for sin betjening af Snyks interessenter og aktører.

God ledelse i selvejende institutioner
Snyks ledelse og bestyrelse følger løbende op på anvisningerne i udgivelsen God ledelse i selvejende
kulturinstitutioner. Bestyrelsens sammensætning giver på nuværende tidspunkt en optimal diversitet og
kompetencespredning, som kan sikre organisationens fremdrift i de seneste år. Bestyrelsen har en
forretningsorden der følger anbefalingerne, og som evalueres og opdateres primo 2021. Snyk informerer
løbende tilskudsydere om udviklinger i organisationens arbejde, og både bestyrelse og ledelse lægger vægt
på principperne om åbenhed og kommunikation. Alle væsentlige oplysninger af betydning for en
omverdens vurdering af institutionen, offentliggøres på Snyks hjemmeside. Det gælder bl.a. mål, strategier,
resultater og den økonomiske udvikling. Samarbejdet både internt i bestyrelsen, i sekretariatet og imellem
bestyrelse og sekretariat har fungeret optimalt og vurderes fortsat at være afgørende for organisationens
indsatser.
I forbindelse med en harmonisering af alle fire organisationers vedtægter, oprettede Snyk en ny model for
repræsentantskab og bestyrelsesrekruttering. Tre nye bestyrelsesmedlemmer blev således i 2020
rekrutteret via et Open Call, hvor personer, institutioner og organisationer fra Snyks omverden kunne
foreslå egnede kandidater til de ubesatte pladser, ud fra en af bestyrelsen udfærdiget kompetenceprofil.
Modellen var en stor succes, og det har været med stor fornøjelse at Snyk har kunne byde velkommen til
Martin Laurberg, Asbjørn Nørgaard og Christen Winther Obel, som sammen med med Merete Jankowski,
bestyrelsesleder, Mark Lorenzen, Lotte Anker og Ejnar Kanding udgør Snyks nye bestyrelse.
Bestyrelsesarbejdet koordineres fremover via en til formålet designet professionel platform, Betterboard,
som styrker og sikre kommunikationen mellem Snyks ledelse og bestyrelse.
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Snyk vurderer, at servicemålsætningerne generelt er opfyldt på tilfredsstillende.

SNYK

Anvendt regnskabspraksis

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 2020 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.

SNYK

Anvendt regnskabspraksis

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

15

2020
kr.

2019
kr.

2018
kr.

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

3.040.077
400.000
300.000
350.000
12.000
155.000

3.633.675
300.000
0
251.000
0
0

3.067.438
465.000
400.000
205.000
0
79.059

3.040.077
687.000
500.000
300.000
0
160.266

Indtægter i alt

4.257.077

4.184.675

4.216.497

4.687.343

350.000
0

255.877
0

273.200
0

82.400
0

Indtægter, total

4.607.077

4.440.552

4.489.697

4.769.743

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

2.068.416
354.000
415.800
1.137.000
350.000
140.000
132.000

2.026.423
180.295
455.789
731.052
761.600
237.279
33.284

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

Udgifter i alt

4.597.216

4.425.722

4.502.243

4.763.790

0

5.705

0

0

4.597.216

4.431.427

4.502.243

4.763.790

9.861

9.125

-12.546

5.953

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

3,8
1,5
1,0

4,0
0,8
1,0

4,0
0,3
1,0

3,3
1,0
1,5

Personale, årsværk i alt

6,3

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
2020
kr.

SNYK

Økonomioversigt med aktivitetsbasereret udgiftsfordeling og egenkapital

Note

1
2
3
4
5
6

7

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

15

2020
kr.

2019
kr.

2018
kr.

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

3.040.077
400.000
300.000
350.000
12.000
155.000

3.633.675
300.000
0
251.000
0
0

3.067.438
465.000
400.000
205.000
0
79.059

3.040.077
687.000
500.000
300.000
0
160.266

Indtægter i alt

4.257.077

4.184.675

4.216.497

4.687.343

350.000
0

255.877
0

273.200
0

82.400
0

Indtægter, total

4.607.077

4.440.552

4.489.697

4.769.743

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

1.374.411
2.502.409
356.799
363.597

1.524.465
2.044.800
820.795
35.662

1.237.040
2.652.005
381.387
231.811

1.144.446
3.162.288
376.777
80.279

Udgifter i alt

4.597.216

4.425.722

4.502.243

4.763.790

0

5.705

0

0

4.597.216

4.431.427

4.502.243

4.763.790

9.861

9.125

-12.546

5.953

232.632

231.896

222.771

235.317

Indtægter som vedrører andre
indtægtsdækket virksomhed
Finansielle indtægter

Finansielle udgifter
Udgifter, total

ÅRETS RESULTAT
EGENKAPITAL
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Budget
2020
kr.

SNYK

Balance pr. 31. december
AKTIVER

16 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

2019
kr.

2018
kr.

20.211

53.495

44.007

Materielle anlægsaktiver i alt

20.211

53.495

44.007

ANLÆGSAKTIVER I ALT

20.211

53.495

44.007

33.254
248.750

178.110
584.133

0
527.346

Tilgodehavender i alt

282.004

762.243

527.346

19 Likvide beholdninger

1.617.403

224.472

492.277

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

1.899.407

986.715

1.019.623

AKTIVER I ALT

1.919.618

1.040.210

1.063.630

17 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
18 Andre tilgodehavender
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2020
kr.

Note

SNYK

Balance pr. 31. december
PASSIVER
2019
kr.

2018
kr.

Egenkapital primo
Overført overskud

222.771
9.125

235.317
-12.546

229.364
5.953

EGENKAPITAL I ALT

231.896

222.771

235.317

65.005
853.371
769.346

75.048
364.040
378.351

73.110
258.604
271.599

Kortfristet gæld i alt

1.687.722

817.439

828.313

GÆLD I ALT

1.687.722

817.439

828.313

PASSIVER I ALT

1.919.618

1.040.210

1.063.630

20 Modtagne forudbetalinger fra kunder
21 Leverandører af varer og tjenesteydelser
22 Anden gæld

24 Eventualposter, pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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2020
kr.

Note

SNYK

Noter
Budget
2020
kr.

Note

2

3

2019
kr.

2018
kr.

Driftstilskud fra staten
Driftstilskud fra Statens Kunstfond

3.040.077

3.633.675

3.067.438

3.040.077

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

1.409.951
1.315.126
0
315.000

2.605.075
0
422.000
606.600

1.123.541
593.897
950.000
400.000

1.129.951
650.000
880.126
380.000

3.040.077

3.633.675

3.067.438

3.040.077

Statens Kunstfond

400.000

300.000

465.000

687.000

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

0
400.000

300.000
0

435.000
30.000

687.000
0

400.000

300.000

465.000

687.000

Københavns Kommune

300.000

0

400.000

500.000

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

300.000
0

0
0

400.000

500.000

300.000

0

400.000

500.000

Øvrige tilskud fra staten

Tilskud fra kommuner og regioner
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1

2020
kr.

SNYK

Noter
Budget
2020
kr.

Note

5

6

2019
kr.

2018
kr.

Fonde
Tilskud fra private fonde

350.000

251.000

205.000

300.000

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

350.000
0

251.000
0

0
205.000

0
300.000

350.000

251.000

205.000

300.000

Sponsorater

12.000

0

0

0

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

12.000

0

0

0

12.000

0

0

0

0
0
0
0

36.559
0
2.500
40.000

36.529
27.000
6.637
90.100

0
0
155.000

0
0
0

0
2.500
76.559

6.637
0
153.629

155.000

0

79.059

160.266

Sponsorer

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

2020
kr.

SNYK

Noter
Budget
2020
kr.

Note

8

2019
kr.

2018
kr.

Indtægter som vedrører andre indtægtsdækket virksomhed
Øvrige indtægter

350.000

255.877

273.200

82.400

Som fordeles således:
(4) Indtægtsdækket virksomhed

350.000

255.877

273.200

82.400

350.000

255.877

273.200

82.400

0
540.540
1.227.415
0
0

25.334
570.400
1.176.970
-35.395
-18.922

0
510.434
1.403.124
-47.694
-208.860

0
518.400
1.176.428
72.562
0

1.767.955

1.718.387

1.657.004

1.767.390

91.800
208.661
0

96.615
174.824
36.597

92.340
187.928
37.621

59.098
175.408
32.966

2.068.416

2.026.423

1.974.893

2.034.862

632.340
0
1.436.076

667.015
25.334
1.334.074

602.774
0
1.372.119

577.498
0
1.457.364

2.068.416

2.026.423

1.974.893

2.034.862

988.182
476.059
589.502
4.891
9.782

869.549
933.988
210.000
4.294
8.592

813.856
488.957
584.814
40.095
47.171

834.868
450.797
654.117
40.095
54.985

2.068.416

2.026.423

1.974.893

2.034.862

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

26

Penneo dokumentnøgle: 2ET0H-EG42J-HCU54-Y4P5G-WX6U0-E0ZJM

7

2020
kr.

SNYK

Noter
Budget
2020
kr.

Note

2019
kr.

2018
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

354.000

180.295

199.431

87.413

354.000

180.295

199.431

87.413

0
354.000

0
180.295

0
199.431

0
87.413

354.000

180.295

199.431

87.413

25.851
27.766
0
128
300.255

91.170
9.001
80.000
41
83

16.823
9.346
11.215
0
162.047

37.850
19.405
29.720
0
438

354.000

180.295

199.431

87.413

0

28.871

28.564

0

28.871

28.564

30.684

157.703

0

30.684

157.703

0

10 Administrationsomkostninger
10.1 Salgsomkostninger
Repræsentation

10.2 Tab på debitorer
Tab på debitorer, konstateret
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9

2020
kr.

SNYK

Noter
Budget
2020
kr.

Note

2020
kr.

2019
kr.

2018
kr.

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

54.185
123.275

52.830
3.765

62.150
6.402

177.460

56.595

68.552

31.026
2.788
18.916
1.670
0
51.250
0
77.540
44.005
4.668
12.532
3.250

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

247.645

227.974

191.124

415.800

455.789

471.143

288.240

175.114
188.091
0
865
51.730

250.178
173.232
7.000
788
24.591

284.072
77.194
88.259
0
21.618

119.599
72.921
73.464
120
22.136

415.800

455.789

471.143

288.240

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
2020
kr.

Note

2020
kr.

2019
kr.

2018
kr.

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

1.137.000
0
0
0
0

473.727
36.740
0
36.835
183.750

799.247
112.658
113.806
120.213
200.372

1.153.093
501.065
0
96.125
30.286

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

55.052
1.081.132
0
272
544

184.045
412.458
80.000
53.432
1.117

34.788
401.413
886.328
22.792
975

32.357
728.517
1.006.208
12.150
1.337

1.137.000

731.052

1.346.296

1.780.569

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

100.000
250.000
0
0

0
606.600
165.000
-10.000

92.500
157.500
110.000
-41.500

130.129
99.283
95.000
0

Som fordeles således:
(3) Tilskudsvirksomhed

350.000

761.600

318.500

324.412

350.000

761.600

318.500

324.412

12 Tilskudsudbetaling

29

Penneo dokumentnøgle: 2ET0H-EG42J-HCU54-Y4P5G-WX6U0-E0ZJM

11 Produktionsomkostninger

SNYK

Noter
Budget
2020
kr.

Note

2020
kr.

2019
kr.

2018
kr.

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

140.000
0

237.279
0

160.726
3.102

204.625
4.455

67.021
71.986
0
331
662

113.589
122.007
0
561
1.122

74.832
41.574
47.422
0
0

102.792
52.701
52.400
0
1.187

140.000

237.279

163.828

209.080

132.000

33.284

28.152

39.214

132.000

33.284

28.152

39.214

132.000

33.284

28.152

39.214

63.191
67.873
0
312
624

15.934
17.114
0
79
157

12.669
7.038
8.445
0
0

16.980
8.705
13.333
0
196

132.000

33.284

28.152

39.214

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
(3) Tilskudsvirksomhed
(4) Indtægtsdækket virksomhed
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13 Lokaleomkostninger

SNYK

Noter
Budget
2020
kr.

Note

2020
kr.

2019
kr.

2018
kr.

Andre finansielle omkostninger

0

5.705

0

0

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

0
0
0
0

2.732
2.933
13
27

0
0
0
0

0
0
0
0

0

5.705

0

0

Anskaffelsessum primo
Årets tilgang

583.879
0

546.239
37.640

517.002
29.237

Anskaffelsessum ultimo

583.879

583.879

546.239

Af- og nedskrivninger primo
Årets afskrivninger

530.384
33.284

502.232
28.152

463.019
39.213

Afskrivninger ultimo

563.668

530.384

502.232

Bogført værdi ultimo

20.211

53.495

44.007

33.254

178.110

0

33.254

178.110

0

16 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

17 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender fra salg
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15 Finansielle udgifter

SNYK

Noter
Budget
2020
kr.

Note

2020
kr.

2019
kr.

2018
kr.

Sygedagpenge og lønrefusion
Tilgodehavende moms
Deposita
Tilgodehavende tilskud
Hotel deposita

0
0
48.750
200.000
0

208.857
115.199
30.000
200.000
30.077

0
42.657
98.750
347.702
38.237

248.750

584.133

527.346

0
1.617.403

926
223.546

3.119
489.158

1.617.403

224.472

492.277

65.005

75.048

73.110

65.005

75.048

73.110

183.115
451.797
137.459
31.000
50.000

83
235.457
0
80.000
48.500

31.002
139.102
0
41.000
47.500

853.371

364.040

258.604

19 Likvide beholdninger
Kassebeholdning
Bank

20 Modtagne forudbetalinger fra kunder
Hotel deposita, modtaget fra kunder

21 Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser
Skyldig transportstøtte
Hensat til International Transportstøtte-puljen i 2021
Skyldig projektstøtte
Revision, regnskabsassistance og rådgivning, afsat
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18 Andre tilgodehavender (omsætningsaktiver)

SNYK

Noter
Budget
2020
kr.

Note

2020
kr.

2019
kr.

2018
kr.

A-skat, AM-bidrag, atp mv.
Skyldig moms
Feriepenge, timelønnede
Feriepengeforpligtelse
Skyldige indefrosset feriepenge
Hensat vedr. Big Ears 2020
Tilskud vedr. Walk the Walk
Skyldig pension

200.503
59.426
417
110.934
136.656
61.410
200.000
0

63.697
0
10.119
146.329
70.654
0
0
87.552

47.480
0
0
194.023
0
0
0
30.096

769.346

378.351

271.599

0

0

225.000

0

0

225.000

23 Periodeafgrænsningsposter (kortfristet gæld)
Forudbetalt tilskud vedr. projekter

24 Eventualposter, pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Institutionen har en huslejeforpligtelse på t.kr. 25.
Ellers er der ingen eventualforpligtelser, sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr.
statusdagen.
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22 Anden gæld

SNYK

Bemærkninger til noter
Ad note 1 Statslige tilskud
Driftstilskuddet fra Kunstfonden var i 2020 i alt kr. 4.507.780. Heraf er fratrukket kr. 267.505 ubrugte midler
til festivalopgaven G((o))ng Tomorrow, som blev mindre grundet Covid-19. Beløbet blev modregnet i
Kunstfondens fjerde tilskudsrate efter aftale med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik. I
forbindelse med tilførslen af klassisk musik til Snyks genreområde, blev der fra Kunstfonden tilført ekstra
midler til transportpuljen, så det samlede øremærkede tilskud til transportstøttepuljen i 2020 var i alt kr.
606.600.

Ad note 4 Tilskud fra private fonde
Snyk har i 2020 bogført indtægter i forbindelse med det nationale projekt Kunst & Kultur i Balance på i alt kr.
251.000.
Ad note 7 Andre virksomhedsområder, IV
Snyk solgte økonomistyringsydelser under IV for i alt kr. 122.070 i 2020. Bogholderi og økonomistyring fordelt
mellem Snyk og Tempi er bogført på i alt kr. 78.921. Dertil er bogført udgifter til fælles styringsplatform for
genreorganisationernes internationale transportstøtte på i alt kr. 48.111, samt øvrige betalte ydelser på i alt
kr. 12.606.
Ad note 11 Produktionsudgifter
Snyks produktionsudgifter på i alt kr. 473.726 er lavere end forventet grundet Covid-19-tilknyttede
restriktioner og nedlukninger af kulturlivet.
Ad note 12 Tilskudsbetaling
Corona-situationen umuliggjorde mange danske musikaktørers aktiviteter i udlandet i 2020. Snyk modtog
derfor også betydeligt færre ansøgninger til sin internationale transport-pulje end forventet. Kr. 137.459 fra
puljen i ubrugte tilskudsmidler fra 2020 er hensat til International Transport-puljen i 2021, hvor de fire
genreorganisationer i fællesskab har truffet afgørelse om, at midlerne bedst opfylder det formål de er
øremærket til.
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Ad note 2 Øvrige statslige tilskud
Snyk har i 2020 bogført kr. 300.000 under øvrige tilskud fra staten som vedrører Tyskland- og
Englandsindsatser.

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 anvendte i alt kr.
2.345.260 til disse formål i 2020.

Tilskudsvirksomhed
Udover de direkte betalinger af tilskud på i alt kr. 761.600 blev der i 2020 yderligere bogført administrative
udgifter på i alt kr. 59.195 vedrørende administrationen af transportstøtteordningen og
projektstøtteordningen.
Indtægtsdækket virksomhed
Der blev i 2020 bogført udgifter på i alt kr. 35.662 vedrørende Snyks indtægtsdækkede virksomhed. Da der
samtidig blev bogført indtægter på i alt 255.877, endte området med et overskud på kr. 220.215. Resultatet
betyder, at Snyks indtægtsdækkede virksomhed over en fir-årig periode har haft et akkumuleret overskud på
kr. 262.488.
Indtægtsdækket
virksomhed

Akkumuleret
resultat, 4 år

R2020

R2019 R2018 R2017

Indtægter

624.277

255.877 273.200 82.400

12.800

Udgifter

361.789

35.662 231.811 80.279

14.037

Resultat

262.488

220.215

41.389

2.121

-1.237
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Projektvirksomhed
Snyk anvendte i alt kr. 2.044.800 til projektvirksomhed i 2020. Heraf blev kr. 422.000 anvendt i forbindelse
med G((o))ng Tomorrow festivalen. Festivalen bogførte et resultat på kr. 0 i 2020. Den resterende del af
midlerne på projektvirksomhedsområdet blev anvendt til nationale og internationale projekter.

SNYK

Modtagere af International Transportstøtte i 2020
Modtagere af International Transportstøtte i 2020
Der blev i 2020 i alt indsendt 88 ansøgninger til Snyk vedrørende international transportstøtte, hvor i alt 50
blev meddelt støtte p alt 469.141 kr.

Projekttitel

New Music Dublin

BOX - akkordionkoncert og
lirekasse i Dublin

8.300,00

Frode Andersen

Bang on a Can Long Play Festival

7.500,00

Ensemble Prisme

Turne til Færøerne

10.000,00

Sonja LaBianca solo / w. guest
Heine Thorhauge Mathiasen

US Tour 2020

20.000,00

Yael Acher "KAT" Modinao

Time In Live Sound & Silent
Motion Picture

SEIT QUARTET

Klassisk kvartet bringer
nyskrevet dansk musik til New
York

10.500,00

Astrid Sonne

Astrid Sonne USA turné 2020

11.000,00

Kristoffer Hyldig

Deltagelse i Saronic Festival Grækenland

4.500,00

Duo Hellqvist/Munk "The Curtain"

"The Curtain" og solokoncerter
på Frequenz Festival, Kiel

14.500,00

Michael Mørkholt / Solhorn

To koncerter og en workshop i
Austin, Texas samt en mulig
koncertrække i Californien

14.500,00

Baumbach Duo & Niklas Johansen Dansk-tysk venskabsår 2020

Bevilget beløb i kr.
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Ensemble/kunstner/institution

4.000,00

10.000,00

Mocku nas/Mikalk nas/Berre
Mocku nas/Mikalk nas/Berre Trio Trio  Turn til Japan,
september 2020

6.000,00

Marcela Lucatelli

solo turné USA

5.000,00

Katarina Anagnostidou

Niklas Johansen

6.000,00

Staka, kammekor

Staka+, På jagt efter mag

15.000,00

Ursula Reuter Christiansen
Thorbjørn Reuter Christiansen
Rachel Elizabeth Dagnall

Rock Concert and Stone Circle
Songs

12.000,00

Thórgunnur Anna Örnólfsdóttir

Bang On A Can Summer Institute
2020

6.000,00
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Modtagere af International Transportstøtte i 2020

48. Internationale
Musikfestwoche auf Schloss
Berleburg

Kristoffer Raasted

Tougers arbejdsophold på EMS
Stockholm, November 2020

Egil Kalman
Fredrik Rasten

Egil Kalman / Fredrik Rasten Europa turné

Ensemble Lydenskab sammen med
en tilknyttet komponist.
Lydenskabs deltagelse ved
Sofia Lind Pedersen
Rijeka - European Capital of
Karolina Leedo
Culture 2020
Mads Uldall-Jessen
Louise Gorm
Gorm Askjær

10.600,00

942,00
2.700,00
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FIGURA med Tuva Semmingsen
Anna Klett
Peter Fuglsang
Jesper Egelund
Frans Hansen
Andreas Borregård

8.000,00

Camille Roth

Residency ved Lobe Spatial
Sound Studio, Vancouver: Nyt
værk, New Forms
Festival og netværksmøder

KIMI ensemble
Jónas Ásgeir Ásgeirsson
Thorgunnur Anna Örnólfsdóttir
Aikaterini Anagnostidou
Ragnar Jónsson

KIMI turné i Island 2020

12.000,00

Christian Skjødt + transport af
lydinstallation

Donaueschinger Musiktage 2020

11.000,00

Seit Quartet:
Marta Soggetti
Lorenzo Colombo
Hugo Selles
Kristina
Socanski

Seit Quartet-koncert i New York

10.500,00

PV Knude
Peter Voss-Knude
Mija Milovic
Joakim Wei Bernild
Jens Hein

The Anti-terror Album Tour

6.000,00

Daniel Pioro

Growth Rings

4.000,00

Mari Kawamura

Exploring Plants Tour

7.000,00

Mads Emil Dreyer

Uropførelse i New York

5.000,00

4.500,00
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Oblivia (FI)
Polish New Music Orchestra/
Orkiestra Muzyki Nowej (PO)
Yiran Zhao (CH/DE)
Jakob Kullberg (DK)

Internationale produktioner på
Spor festival 2020

30.000,00

Morten Poulsen

Artist in Residence v. Inter Arts
Center

1.500,00

Carl Bergstrøm-Nielsen

Åben musik i Athen og
Thessaloniki

3.500,00

Vokalensemblet Musica Ficta +
rejseleder

Musica Ficta i Indonesien - i
anledning af 70-året for de
diplomatiskeforbindelser

20.000,00

Arte dei Suonatori

Den Nye Bach

13.500,00

Lina Lapelyte & Angharad Davies
Joao Polido Gomes
Sholto Dobie & Lia Mazzari

Antechamber

8.486,00

Den Sorte Skole og Vertigo

Refrakto

Christian Tscherning Larsen
James Black
Xavier Bonfill Vila

Koncert på Café Oto i London,
med Christian Tscherning Larsen
og JasonAlder

Ensemblet Mellem Rum

Nordeuropæisk
Landdistriktsturné med
ensemblet Mellem Rum

10.000,00

LIGETI QUARTET

Internationale gæstespil på
Moderne Mandag 2020

11.000,00

Jac Berrocal
Vincent Epplay

Sparkling Sound Festival transportstøtte 2 franske
kunstnere

3.500,00

Peter Ettrup Larsen

Koncert med Cairo Symphony
Orchestra

5.000,00

CRAS Ensemble IVS

Deltagelse og koncert ved The
21st Century Guitar

6.000,00

Pia Scharling

Dansk/italiensk klassisk
musikfestival, Festival Alta Val
Nervia 22-25 juli 2021

8.000,00

Jørgen Teller

VINDENES TÅRN - residence på
DIAThen 5-24.5.2021

2.300,00

Ny Musik for Strygere i Aarhus

New Music for Strings Festival
2021, Aarhus og København

40.000,00

Paulina Storbacka

Den Nordiske Folketone - turné
til Vasa og Korsholm i Finland

7.000,00
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Modtagere af International Transportstøtte i 2020

15.453,00
4.500,00
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Christian Rønn

"Inside"

Foreningen Camerata Øresund

Argenore - en barokopera af
Vilhelmina von Bayreuth på
Confidencen, Stockholm

10.000,00

Musica Espansiva

Grænseløs

15.000,00

NJORD Biennale

NJORD - in Colour & Spirit

10.000,00

Penneo dokumentnøgle: 2ET0H-EG42J-HCU54-Y4P5G-WX6U0-E0ZJM

2.200,00
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Afrapportering af projekttilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik for 2020
Vedrørende Projektregnskab for G((o))ng Tomorrow 2020
Grundet Corona-situation blev årets festival aflyst. Inden beslutningen blev taget, var der investeret
adskillige forberedelsestimer i festivalen  en forberedelse, som grundet corona-omstændighederne, var
betragteligt mere ressourcekrævende, end under normale omstændigheder. Parallelt med beslutningen
om at aflyse, blev der truffet afgørelse om at G((o))ng Tomorrows aktiviteter måtte udfolde sig på anden
vis. Dette for at holde liv i festivalen og ikke mindst for at aktivere vores festivalrelaterede tilskud i en
musikbranche, som i forvejen var hårdt ramt af Corona-nedlukning. Derfor søsatte Snyk via G((o))ng
Tomorrow flere alternative udkommelsesformater.

Regnskab
Indtægter
Statens Kunstfond - tilskud
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De ubrugte midler til festivalopgaven G((o))ng Tomorrow udgjorde kr. 267.505 og blev modregnet i
Kunstfondens fjerde tilskudsrate efter aftale med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, som
således udgjorde kr. 422.000. Nedenstående projektregnskab er godkendt af Statens Kunstfonds
Projektstøtteudvalg for Musik.
Budget
Kr.

Kr.

422.000

689.505

422.000

689.505

Kommunale tilskud
Fondstilskud
Sponsorer
Egenindtægter
Øvrige indtægter
Indtægter i alt
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Regnskab
Kr.

Tilskud til Passive Agressive

75.000

Tilskud til Goodiepaludstilling
på SMK

50.000

Kommunikationsmedarbejder

65.000

Booking / projektledelse

115.000

Produktion

110.000

Forsikringer

7.000

Udgifter i alt
Resultat

Kr.

422.000

689.505

0

0
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Udgifter

Budget

Gennem Snyks forskelligartede arbejde for at styrke sammenhængskraften nationalt, samt mellem det
danske og internationale musikliv, vurderes, at m lopfyldelsen er tilfredsstillende.
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Rapport: Genreorganisationernes fælles opgavevaretagelse og organisering
Fælles rapport om resultaterne af m lsætninger, beskrevet i notat af 25. oktober 2019: Fremtidig
opgavevaretagelse og organisering af genreorganisationsomr det.
I Notat af 25. oktober 2019 bliver de fire genreorganisationer JazzDanmark, ROSA, SNYK og Tempi af
Projektstøtteudvalget for Musik bedt om at udvikle samarbejdsmodeller for bl.a. mål, metoder og
resultater.
Dette dokument redegør for genreorganisationernes samlede opfyldelse af m lsætningerne i notatet.
1. Organisering
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Det er udvalgets ønske, at JazzDanmark, ROSA, Snyk og Tempi fortsætter som fire selvejende
institutioner, men med større fælles opgavevaretagelse.
1.2 Musikgenrer
Genreorganisationerne skal i fællesskab og hver
for sig bidrage til at styrke og udvikle musiklivet
i Danmark og dansk musik i udlandet inden for
alle musikgenrer. JazzDanmark varetager
fortrinsvis jazzmusik og beslægtede genrer,
ROSA varetager fortrinsvis rockmusik og
beslægtede genrer, Tempi varetager fortrinsvis
verdensmusik, folkemusik og beslægtede
genrer, og SNYK varetager fortrinsvis ny
kompositionsmusik, lydkunst, klassisk musik og
beslægtede genrer. Genreopgaven for den
klassiske
musik omfatter den del af det klassiske
musikliv, som ikke modtager offentlige
driftstilskud.

Indfriet.

Driftsstøttede orkestre, ensembler og
Indfriet. Det er et tydeligt kriterium i vores
formidlingsinstitutioner mv. kan ikke ansøge om puljebeskrivelser nu.
international transportstøtte, men de kan modtage information og
rådgivning og samarbejde med
genreorganisationerne på
genreorganisationernes øvrige opgaveområder
om at fremme musiklivet i Danmark og dansk
musik i
udlandet.
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Rapport: Genreorganisationernes fælles opgavevaretagelse og organisering
1.3. Geografi
Indfriet. Sekretariaterne har øget samarbejde
omkring lokaler og faciliteter. Der er blevet
lavet en vurdering af eventuelle
effektiviseringsfordele, og det har vist sig at der
ikke er nævneværdige økonomiske eller faglige
gevinster ved en reel sammenflytning. Tempi og
JazzDanmark deler pt adresse. SNYK bor i en
radius af 500 meter fra dette fællesskab. ROSA
beholder adresse i Aarhus. Alle sekretariater
kan benytte hinandens faciliteter frit.
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Genreorganisationernes virkeområde er hele
landet, og de vil være til stede med
sekretariater placeret øst for Storebælt og vest
for Storebælt. Genreorganisationernes
sekretariatsfunktioner øst for Storebælt skal
fremover placeres fysisk samme sted for at
opnå effektiviseringsfordele og styrke den
daglige faglige sparring på relevante områder.
Organisationerne har mulighed for at placere
deres samarbejdsfunktioner etc. i
sekretariaterne i Øst- eller Vestdanmark, alt
efter hvad de finder er mest hensigtsmæssigt.
1.4. Vedtægter og ledelse

Der er brug for at f ensartede vedtægter for
Indfriet. Indsendt og godkendt i 2020.
alle fire genreorganisationer. Vedtægterne skal
tage udgangspunkt i Kulturministeriets
anbefalinger om god ledelse i selvejende
institutioner. Arbejdet med god ledelse skal
have et klart fokus hos genreorganisationerne,
og det er nødvendigt, at alle
genreorganisationer tager anbefalingerne til sig.
Det betyder bl.a., at bestyrelserne
sammensættes p baggrund af kompetencer og
uafhængighed. Der er ogs behov for at
vedtægternes form lsbestemmelser i et vist
omfang justeres, s ledes at alle
genreorganisationer  ud over deres særlige
genrespecifikke form l  med mulighed for at
fremme hele musiklivet i Danmark og dansk
musik i udlandet.
De fire genreorganisationer skal styrke
koordineringen og samarbejdet p tværs ved at
afholde mindst et rligt bestyrelsesseminar og
et rligt fællesmøde for repræsentanter fra alle
de fire bestyrelser.

Indfriet. Der er planlagt et fælles
bestyrelsesseminar 12. april 2021 i København.
Udskudt fra 9. januar pga. Covid-19.
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Der skal endvidere udvikles en plan for et
tættere samarbejde p leder- og
medarbejderniveau med formaliserede møder
og fælles m l og aktiviteter p udvalgte
omr der.

Indfriet. De fire ledere har siden 2020 mødtes
ugentligt og etableret en række fælles, digitale
kommunikations- og samarbejdsplatforme.
Der var desuden planlagt en fælles faglig
netværksdag for de fire sekretariaters
medarbejdere. Dagen blev udskudt pga. covid19, og gennemføres så snart vi kan mødes fysisk
igen.

2. Administration

1) fælles metoder for nøgletal

2) ledelsesberetning

3) resultatopgørelse og balance

Genreorganisationerne udarbejder i
samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen en
model for afrapportering, som godkendes af
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for
Musik i januar 2020. Modellen skal bl.a.
indeholde tværg ende økonomi- information,
som viser den enkelte genreorganisations
udgifter til ledelse og administration,
tilskudsvirksomhed samt hver af de faglige
opgaver.
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Der skal oprettes en fælles administrativ systematik for alle fire genreorganisationer. Det nye
system skal bidrage til at skabe en ensartet og hensigtsmæssig afrapportering, bl.a. med:
Igangsat. I forbindelse med udarbejdelse af
strategi og rammeaftale for 2022-2025
undersøges hensigtsmæssige fælles metoder
for nøgletal.
Indfriet. Der er udarbejdet en fælles skabelon
med afsæt i SLKSs Vejledning om
årsrapportens ledelsesberetning, der tages i
brug fra og med årsrapporten 2020.
Indfriet. Der var i forvejen ensartede
procedurer.
Indfriet. Der er udarbejdet fælles skabeloner
for:
- budget
- ledelsesberetning
- afrapportering
Den tværgående økonomiinformation er central
for alle skabeloner.

3. Opgaver
Det er en forventning, at genreorganisationerne koordinerer deres opgaveløsning og så vidt muligt
designer opgaveløsning på tværs af genrer, f.eks. om at styrke dansk musik i udlandet, fremme af
vækstlag og smalle genrer, publikumsudvikling, fælles rådgivnings- og informationsvirksomhed,
fælles dokumentation og dataindsamling og fælles tilskudsforvaltning.
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Genreorganisationerne skal fra 2020 varetage følgende opgaver:

Genreorganisationerne skal informere og
rådgive musiklivets aktører om mulighederne
for at udvikle musiklivet i Danmark og dansk
musik i udlandet. Genreorganisationerne skal
realisere netværksaktiviteter, som kan styrke
musiklivet og fremme en positiv udvikling af
dansk musikliv.
2) Dokumentation og dataindsamling
Genreorganisationerne har i fællesskab til
opgave at indsamle og formidle data af
væsentlig betydning for dansk musikliv og
tilvejebringe viden, der styrker
projektstøtteudvalgets virke. Dataindsamlingen
skal ske efter nærmere aftale med Statens
Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.
3) Projektvirksomhed
Genreorganisationerne skal gennemføre
projekter, der har karakter af pilotprojekter,
eller som har et relevant, musikfremmende
form l, som ellers ikke ville blive varetaget.
Genreorganisationerne skal ikke drive rligt
tilbagevendende musikfestivaler. Det er
udvalgets forventning, at G((o))ng Tomorrow er
udskilt af Snyk senest med udgangen af 2020,
og at ROSAs nære tilknytning til Spot Festival
ophører, ligeledes med udgangen af 2020.
Adskillelsen vil bl.a. medføre, at der skal være
uafhængighed mellem genreorganisationernes
og festivalernes ledelser, b de p
bestyrelsesniveau og i den daglige ledelse.
4) Tilskudsforvaltning
De fire genreorganisationer skal have et fælles
tilskudssystem, som gør det nemt at
gennemskue genreorganisationernes
prioriteringer og m lopfyldelse i forbindelse
med tilskudsadministration. Genreorganisationernes tilskudsvirksomhed skal

Indfriet. Der er en fortløbende dialog vedr.
brobygning genreområderne imellem med
henblik på at dække hele musiklivet.
Organisationerne har desuden harmoniserede
servicemål og enslydende metodikker for
området.

Indfriet. Der er pr. 1. marts ansat en ny, fælles
data-medarbejder, der skal rammesætte og
udvikle en fælles strategi for
genreorganisationernes fælles arbejde med
opgaven.
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1) Rådgivnings-, informations- og
netværksvirksomhed

Indfriet. Genreorganisationernes ledelser
informerer til fællesmøderne hinanden om
aktuelle individuelle projekter og koordinerer
eventuelle fælles indsatser. Desuden udvikles
og sparres der vedr. metodikker for
effektmåling og evaluering af indsatser.
G((o))ng Tomorrow er adskilt fra SNYK fra og
med 2021.
Spot Festival er adskilt fra ROSA fra og med
2021.

Indfriet. Der er i 2020 implementeret et fælles,
digitalt tilskuds-administrationssystem og en
række harmoniserede praksisser og kriterier på
tværs af puljerne.
Alle genreorganisationer har nedsat eksterne
faglige udvalg, der forestår uddelingen af
tilskudsmidler ud fra de forvaltningsretlige
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principper om lighed, saglighed og
gennemsigtighed.
Detaljer samt information om
tilskudsmodtagere fremgår af de respektive
genreorganisationers hjemmesider.
De fire organisationer har desuden et tæt
samarbejde om den nationale tilskudsordning.
Begge tilskudsordninger kan - udover via
genreorganisationernes hjemmesider - tilgås via
den fælles portal transportstotte.dk.
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fremover udelukkende best af tilskud til
international transport. Det fremg r af tabel 1,
hvor meget af genreorganisationernes samlede tilskud, der vil være
øremærket denne post. Genreorganisationerne
skal fremover ikke uddele projekttilskud eller
andre former for tilskud.
Den fælles tilskudsforvaltning skal være i
overensstemmelse med statslig
tilskudsforvaltning. Det betyder, at
genreorganisationernes tilskudsforvaltning er
omfattet af de samme lovbestemmelser og
principper som Statens Kunstfond, f.eks.
forvaltningsloven, offentlighedsloven og
almindelige forvaltningsretlige principper.
Afgørelser om tilskud fra puljerne kan p klages
Statens Kunstfond.
4. Økonomi
JazzDanmark, ROSA og Tempis tilskud
videreføres på samme niveau, mens SNYK
benytter de frigjorte midler fra G((o))ng
Tomorrow, samt nye 800.000 kr. til at varetage
den udvidede genreopgave for den klassiske
musik. G((o))ng Tomorrow vil fra august 2020
kunne søge om støtte fra Staten Kunstfonds
pulje Koncertvirksomhed og musikfestivaler.

Indfriet. Implementeret i 2020.

En del af de fire genreorganisationers tilskud vil
være øremærket som midler, der skal
videregives som tilskud til international
transport for udvikling af dansk musikliv.

Indfriet. Implementeret i 2020.

5. Rammeaftaler og afrapportering
De eksisterende rammeaftaler for de fire
genreorganisationer forlænges et r, s ledes at
de udløber i 2021. Det er m let at indg ny(e)
rammeaftale(r) for perioden 2022-2025.
Aftalegrundlaget for 2021 vil i udgangspunktet
være det samme som for 2020, men det er
udvalgets forventning, at
genreorganisationerne allerede nu  p eget
initiativ  igangsætter en justering af sin
m lsætning og virksomhed med henblik p at
fremme de m lsætninger, som er beskrevet i

Indfriet.
Eventuelle justeringer af målsætninger i
gældende rammeaftaler er uddybet i de enkelte
genreorganisationers årsrapporter.
Nærværende dokument, som redegør for
genreorganisationernes opfyldelse af
m lsætningerne i dette notat, vedhæftes som
bilag til alle genreorganisationernes
årsrapporter for 2020.
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dette notat. Disse justeringer kan medføre, at
genreorganisationerne tilsidesætter
m lsætningerne i de aktuelle rammeaftaler.
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De fire genreorganisationer afrapporterer som
sædvanligt i sine rsrapporter. Derudover skal
ledelses- beretningerne for 2020 og 2021
indeholde et særskilt kapitel, hvor
genreorganisationen redegør for, hvordan man
har levet op til m lsætningerne i dette notat,
samt hvordan man har fraveget de oprinde- lige
m lsætninger i de aktuelle rammeaftaler. Af
hensyn til evalueringen i 2021 skal den
reviderede og bestyrelsesgodkendte rsrapport
for 2020 indsendes senest med udgangen af
marts 2021.
Til brug for evalueringen i 2021 skal de fire
genreorganisationer desuden indsende en
fælles rapport om resultaterne af de
m lsætninger, som er beskrevet i dette notat.

Tidsplan
24.-25. okt. 2019

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for
Musik træffer beslutning om den fremtidige
organisering og opgavevaretagelse på
genreorganisations-området.

15. jan. 2020

Genreorganisationerne indsender udkast til
justerede vedtægter til Statens Kunstfonds
Projektstøtteudvalg for Musik.

31. mar. 2021

Genreorganisationerne indsender årsrapporter
for 2020 samt en fælles rapport om
resultaterne af de målsætninger, som er
beskrevet i dette notat.

Apr./maj 2021

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for
Musik evaluerer.

49

SNYK

Maj/jun. 2021

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for
Musik fastsætter rammer for
genreorganisationsområdet for perioden 20222025.

30. sep. 2021

Genreorganisationerne indsender udkast til
strategi med nøgletal og økonomioversigt for
perioden 2022-2025.

Dec. 2021

Parterne underskriver rammeaftaler for
genreorganisationsområdet.
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1.

Indledning

Vi har revideret det af ledelsen udarbejdede udkast til årsregnskab for SNYK for 2020, 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.

9.125
1.919.618
231.896

Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2020

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 2020 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
2020 medtaget det af bestyrelsen og Slots- og Kulturstyrelsen godkendte resultatbudget for
2020. 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 2017-2021, tilsagnsbrevet for 2020 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 2020

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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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.
Ledelsen har over for os oplyst, at den ikke har kendskab til begivenheder, 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 2020, 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.

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.
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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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7.

Revision af væsentlige poster i årsregnskabet

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

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 2020 og de første faktureringer i 2021 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.
Vores revision har ikke givet anledning til efterposteringer eller andre bemærkninger på denne
regnskabspost.
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Tilskud og andre indtægter
Tilskud har vi sammenholdt med ekstern dokumentation. Der er modtaget DKK 3.633.675 i
driftstilskud fra Statens Kunstfond, hvoraf kr. 422.000 er øremærket til festivalopgaven G((o))ng
Tomorrow og kr. 606.600 er øremærket til transportstøttepuljen.
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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.

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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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 2020 er korrekt registreret på de enkelte projekter i henhold til de underliggende bilag.
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Produktivitet
Produktivitet vedrører forholdet mellem anvendelsen af ressourcer og produktionens omfang.
Institutionen har i 2020 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 17. marts 2021
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.
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Nærværende revisionsprotokol, side 56  64, er læst af nedennævnte medlemmer af ledelsen
den 17/3 2021.

___________
_
Merete Jankowski
bestyrelsesleder

__________
__
Asbjørn Nørgaard
vicebestyrelsesleder

___
_________
Christen Winter Obel

___________
_
Martin Laurberg

__________
Ejnar Kanding

___
_________
Mark Lorenzen

___________
Lotte Anker

__

_

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:

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.

Christen Winther Obel

Mark Lorenzen

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-718980393579
IP: 62.135.xxx.xxx
2021-03-19 12:53:09Z

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-298446844372
IP: 188.120.xxx.xxx
2021-03-19 13:29:37Z

Liselotte Anker Larsen

Asbjørn Peter Nørgaard

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-394003790132
IP: 87.60.xxx.xxx
2021-03-19 13:46:02Z

Vicebestyrelsesleder
Serienummer: PID:9208-2002-2-233282817836
IP: 5.186.xxx.xxx
2021-03-19 19:19:19Z

Ejnar Kanding

Merete Jankowski

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-622024957558
IP: 176.23.xxx.xxx
2021-03-20 11:43:48Z

Bestyrelsesleder
Serienummer: PID:9208-2002-2-309382435107
IP: 109.58.xxx.xxx
2021-03-21 15:10:09Z

Anne Dalby Svendsen

Martin Laurberg

Daglig leder
Serienummer: PID:9208-2002-2-650514140395
IP: 212.237.xxx.xxx
2021-03-21 18:19:47Z

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-927586197469
IP: 185.107.xxx.xxx
2021-03-21 21:50:05Z

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

Penneo dokumentnøgle: 2ET0H-EG42J-HCU54-Y4P5G-WX6U0-E0ZJM

“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)

Penneo dokumentnøgle: 2ET0H-EG42J-HCU54-Y4P5G-WX6U0-E0ZJM

Registreret revisor
På vegne af: BP-Revision ApS
Serienummer: CVR:28842562-RID:30586993
IP: 185.152.xxx.xxx
2021-03-22 06:42:42Z

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

