Version 2017-12-12

Tjekliste for udarbejdelse af årsrapport for kulturinstitutioner der
modtager et årligt driftstilskud over 200.000 kr. til og med 10 mio. kr. fra Kulturministeriet.
Tjeklisten er udarbejdet i tilknytning til bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for
modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet med henblik på at sikre, at årsrapporten opfylder kravene i lovgivningen.
Tjeklisten er udfyldt af [navn] den [dato].

Institutionens navn: Snyk / Art Music Denmark
Regnskabsår: 2021
Årsregnskabet er påtegnet af institutionens ledelse og bestyrelse (dato): 20/6 2022
Årsregnskabet er påtegnet af institutionens revisor (dato): 20/6 2022
Revisionsprotokollatet er påtegnet af institutionens bestyrelse (dato): 20/6 2022
(ikke foreninger, der får 1 mio. kr. eller derunder):
Revisionsprotokollatet er påtegnet af institutionens revisor (dato): 20/6 2022
(ikke foreninger, der får 1 mio. kr. eller derunder):

Kontrolpunkt
A

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

3
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.

B

Ledelsesberetningen

5

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

Ja

Nej

Bemærkninger.
Hvor det er relevant noteres sidetal i årsrapporten

X

X

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

X
Årsrapporten offentliggøres efter endelig godkendelse
X

X

1

Kontrolpunkt

Ja

Nej

Bemærkninger.
Hvor det er relevant noteres sidetal i årsrapporten

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.

C

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

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

X
Vores tidligere revisor skiftede job til et nyt firma og vi
skulle tage stilling til fremtidige ønsker om revisor. Vi
valgte derpå at overgå til samme revisor som Jazz Danmark for at opnå en effektivitetsoptimering

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?

X

Indgår der i revisionspåtegningen i årsregnskabet en
erklæring fra revisor om at den udførte forvaltningsrevision har givet anledning til kritiske

X

2

Kontrolpunkt

Ja

Nej

Bemærkninger.
Hvor det er relevant noteres sidetal i årsrapporten

bemærkninger, fordi revisor vurderer, at forvaltningen har været mangelfuld?
15

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

•

16

17

18

19

20

21

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

X

X

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
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Side 3

Ledelsespåtegning
Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 2021
SNYK.

for Den Selvejende Institution

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov nr. 15 31 af 21. december 2010 om
økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt den
tilhørende bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver,
passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af institutionens
aktiviteter for regnskabsåret 2021.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold
beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til bestyrelsens godkendelse.

København V, den 1. juni 2022

Mark Lorenzen
I

Side4

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen i Den Selvejende Institution SNYK
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Den Selvejende Institution SNYK for regnskabsåret 1. januar 31. december 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Årsregnskabet udarbejdes efter lov nr. 1531 af 21 december 2010 om økonomiske og
administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt den tilhørende
bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af institutionens aktiviteter
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med lov nr. 1531 af 21
december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra
Kulturministeriet 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. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er
nærmere beskrevet
revisionspåtegningens afsnit 'Revisors
ansvar for revisionen af
årsregnskabet'. Vi er uafhængige af institutionen i overensstemmelse med International Ethics
Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd
(IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt
vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse,
at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Fremhævelse af forhold vedrørende regnskabet
Vi henleder opmærksomheden på anvendt regnskabspraksis, hvoraf fremgår, 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 regnskabsmæssige begrebsramme
med et 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 2021 medtaget det af bestyrelsen samt Slots- og Kulturstyrelsen godkendte
resultatbudget for 2021. Budgettallene i resultatopgørelsen og tilhørende noter har ikke været
underlagt revision. Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen
overensstemmelse med lov nr. 1531 af
forhold for modtagere af driftstilskud fra
1701 af 21. december 2010. Ledelsen har
anser for nødvendig for at udarbejde et
denne skyldes besvigelser eller fejl.

af et årsregnskab, der giver et retvisende billede 1
21. december 2010 om økonomiske og administrative
Kulturministeriet samt den tilhørende bekendtgørelse nr.
endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen
årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere institutionens 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 institutionen, indstille driften eller ikke har andet realistisk
alternativ end at gøre dette.
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, 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, 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 institutionens 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.
* 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
institutionens 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 begivenheder eller forhold kan dog medføre, at institutionen ikke længere kan fortsætte
driften.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
* 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. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke
ledelsesberetningen, og v1 udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om
ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i
den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet
eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig
fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i
henhold til lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for
modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt den tilhørende bekendtgørelse nr. 1701 af 21.
december 2010.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er
overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med lov nr. 1531 af
21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra
Kulturministeriet samt den tilhørende bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010. Vi har ikke
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

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. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn
ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.
Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter
sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk
revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for
offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de
udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i
overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt
indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af
sikkerhed, om de undersøg-te systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige
økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af
årsregnskabet.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væ-sentlige kritiske
bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Vallensbæk, den 1. juni 2022

SØNDERUP I/S
statsautorisere?e revisorer
CVR 31824559
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Årets drift og resultater i hovedtræk
2021 var på mange måder et forandringens år for Snyk; et år præget af ændringer både indefra og udefra.
Covid 19
For dansk musikliv var 2021 igen mærket af Covid-19. Dette satte i høj grad også præg på Snyks planlagte
aktiviteter. Særligt Snyks internationale engagementer var udfordrede og en række projekter måtte
desværre udskydes. Dette gjaldt f.eks. Snyks flerårige internationale projekter med Bang on a Can, Big Ears
og ISCM.
De danske musikaktører oplevede samtidig en voldsom opbremsning i egne nationale og internationale
muligheder og følelsen af et musikliv sat på pause. For Snyk, som en organisation i hastig forandring gav
denne pause mulighed for at gentænke egne metoder og strategier samt afprøve nye formater.
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Ny retning
På foranledning af Statens Kunstfond blev der i 2019 angivet en markant ny retning for Snyks fremtidige
virke. Mest markant var det, at ejerskabet af festivalen Gong Tomorrow fra 2020 blev overført fra Snyk til
ALICE Copenhagen. Desuden skulle Snyk fra 2020 arbejde med en ny genrebeskrivelse og -portefølje. Den
mest markante forandring var tilføjelsen af den klassiske musik til porteføljen.
Disse ændringer nødvendiggjorde markante ændringer i Snyks organisering, metoder og
målgruppeorientering. Et grundigt strategiarbejde blev derfor gennemført i 2021 under vejledning og
inddragelse af bl.a. Snyks bestyrelse, medarbejdergruppe og Statens kunstfond. Mindre udvalg af Snyks nye
målgrupper blev også inddraget i processen bl.a. ved gennemførelse af en mindre brugerundersøgelse.
Det lykkedes således at lave en ny og meget anderledes strategi for Snyk, og denne blev i 2021 godkendt
som grundlag for en ny rammeaftale gældende 2022-25.

Skift i ledelse og medarbejdere
1. februar 2021 skiftede Snyks daværende leder Bjarke Svendsen til nyt job. Regin Petersen blev af Snyks
bestyrelse ansat som ny leder fra 15. april 2021. Fordret af bl.a. organisationsforandringer i forl. af
implementering af nye metoder var der i løbet af 2021 desuden skift af enkelte øvrige interne og eksterne
medarbejdere herunder skift af administrator (bogholder) og revisor

Gennemførelser og resultater
På trods af de mange forandringer og udfordringer både i og udenfor Snyk, lykkedes det at gennemføre en
stor del nye og planlagte aktiviteter. Året gav bl.a. mulighed for at eksperimentere med nye formater til
brug for vores metodeudvikling.
Med særlig fokus på Snyks nye klassiske genre undersøgte vi vores muligheder for at bidrage til
opkvalificering af klassiske musikere. Dette bl.a. i form af et pilotprojekt Snyk Akademi i samarbejde med
Det Kgl. Danske Musikkonservatorium samt oprettelsen af nye residency-muligheder i bl.a. London.
På trods af de udfordringer Covid udgjorde for det internationale samarbejde lykkedes det i 2021 at
opstarte flere nye store samarbejdsprojekter i vores nabolande:
Det gode stærke samarbejde på tværs af de danske genreorganisationer dannede grundlag for at indgå i et
stort internationalt koordineringsprojekt, Neustart, med fokus på udveksling af musik mellem Danmark og
Tyskland. Dette er et projekt, som Snyk i høj grad har initieret og leder til og med 2022.
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Sammenholdet i Norden har altid været stærkt og på bagkant af Covid vil det være vigtigt at styrke det
internordiske samarbejde yderligere. Snyk initierede derfor det undersøgende nordiske netværk STATUS,
hvor musikeksport- og Snyk-lignende organisationer fra fem nordiske lande er repræsenteret.
I 2020 tog Snyk initiativ til projektet "Kunst og Kultur i balance": Et projekt, hvis formål det er, at styrke hele
kulturlivet med information, viden og konkrete værktøjer til at skabe større diversitet. I 2021 afholdtes
således en række velbesøgte undervisningsforløb og andre initiativer.
Under vinterens Covid-nedlukning var der et generelt behov og mulighed for at eksperimentere med
mindre koncertformater i nye rammer og nye steder i Danmark. Dette arbejde bidrog Snyk med ved
oprettelsen af projektet "Koncerter til Danmark".
Læs mere om Snyks resultater og øvrige projekter herunder.
Økonomi
I forbindelse med intern projektopfølgning gennemført i oktober 2021 blev vi opmærksomme på en
væsentlig fejl i årsregnskabet 2020, der vedrører en ikke korrekt periodisering af indtægter, herunder
tilskud fra fonde.
Fejlen vedrører projektet "Kunst og kultur i balance", hvor den modtagne støtte, i form af fondsstøtte og
partnerbidrag, blev givet til projektets toårige perspektiv i perioden 2020-2021.
Projektet startede op i slutningen af regnskabsåret 2020, men langt størstedelen af projektet, herunder
omkostningerne relateret til projektet, blev som planlagt først afviklet i regnskabsåret 2021.
Det betyder, at der i regnskabsåret 2020 var indregnet kr. 163.500 for meget i indtægter på
regnskabsposten tilskud fra fonde, der burde have været periodiseret til regnskabsåret 2021.
Da der er tale om en væsentlig fejl i regnskabet 2020, så er der foretaget korrektion af regnskabstallene for
2020 i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2021. Det betyder, at regnskabsåret 2020 udviser et
underskud på kr. 154.375. Der henvises til anvendt regnskabspraksis, hvor den beløbsmæssige effekt af
rettelsen er beskrevet.
For at bringe egenkapitalen tilbage på et acceptabelt niveau var det derfor nødvendigt med et positivt
resultat for 2021. Årets resultat blev et overskud på kr. 140.953, hvorefter Snyks egenkapital udgør kr.
209.349.
Set i sammenhæng med årets mange udfordringer og forandringer, herunder de af Covid 19s påtvungne
ændringer af planlagte aktiviteter foruden nødvendigheden for at skabe et positivt resultat for året,
betragter vi årets resultat for acceptabelt.
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Konklusion
Set i lyset af årets udfordringer, både i form af Covid-19 og de store forandringer i organisationen er det
vores vurdering, at Snyk i 2021 har levet op til forventningerne og de definerede mål, ligesom det
økonomiske resultat er vurderet tilfredsstillende.

Målopfyldelse på opgaveområder
I det følgende gennemgås Snyks fire opgaveområder med en generel vurdering af opfyldelsesgrad,
eksempler på aktiviteter samt nøgletal og indikatorer for hvert opgaveområde. Nøgletal og indikatorer for
hvert opgaveområde er præsenteret i bilag 1
Opgaveområde 1: Rådgivnings-, informations- og netværksvirksomhed

Resultatmål

1.

Snyk fremmer diversitet og øger synligheden af aktiviteter i hele Danmark og udlandet inden for
Snyks genreområder

2.

Snyk optimerer og skaber synergi mellem digital og aktivitetsbaseret rådgivnings- og
netværksvirksomhed over for aktører inden for Snyks genreområder i både Danmark og udlandet

3.

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

4.

Snyk styrker musik-aktører i deres arbejde med økonomi og administration

Metoder

•

Personlig, telefonisk og skriftlig rådgivning

•

Kurser og seminarer

•

Besøgsprogrammer

•

Netværksmøder

•

Netværksdrift

•

Kommunikation på egne kanaler: hjemmeside, nyhedsbrev, sociale medier, koncertkalender
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Udvalgte projekter og aktiviteter
Hvad

Formål

Resultater

Rådgivning-samtaler og

At informere, vidensdele og

Snyks metoder til rådgivning

udviklingsforløb

rådgive Snyks aktører på en vis,

ændrer sig og ændringerne

som er inddragende, relevant,

startede i 2021: Således

brugbar og udviklende for

efterprøves nye og mere

aktørernes egne projekter og virke. professionelle
rådgivningsmetodikker.
Målmetodikken ændres
sideløbende, hvorfor årets
resultater er dårligt lader sig
sammenligne

med tidligere år.

Aktiviteten i starten af året var lav.
Dette tilskrives primært den
generelle nedgang i aktiviteter i
kulturlivet grundet Covid-19
Snyk Akademi PILOT

Undersøge mulighederne for at

Sammen med Det Kgl. Danske

bidrage til efteruddannelse af

Musikkonservatorium afviklede vi

Snyks aktører med særligt fokus på 40 coaching sessioner med Katrine
freelance-aktører og med fokus på Ganer Ska ug og 4 offentlige
at sparke gang i karriereforløb

seminarer. Begge dele ble

efter Corona-nedlukninger

taget godt imod af kursisterne, og
Snyk satser på

v

at videreudvikle

konceptet i de kommende år
STATUS - Nordisk netværk og

I 2021 søsatte vi et nyt nordisk

Der afholdtes i 2021 en række

undersøgelse

netværk med Snyks nordiske

netværksmøder og uddannelses

søsterorganisationer: Music

sessions for netværkets deltagere.

Norway, Unge Tanker om Musik

Grundet Covid-19 blev

{SE), MIC {IS) og Music Finland.

størstedelen dog afholdt digitalt

Under rådgivning af Bespoke
Copenhagen udvikledes
samarbejds-metodikker til brug for
en kommende kortlægning af den
nordiske scene for klassisk- og ny
kompositionsmusik.
Ensemblenetværk

Undersøgelse af behov for netværk I 2021 gennemførte vi en mindre
og oprettelse af netværk for

proaktiv brugerundersøgelse hos

danske freelance ensembler

udvalgte danske freelanceensembler. På baggrund af et
dokumenteret behov afholdt vi et
velbesøgt netværksarrangement i
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samarbejde med Musikhuset
København.
Struer Tracks - besøgsprogram

At bringe danske

Det var vanskeligt at lave

brancheprofessionelle og

internationale besøgsprogrammer i

kunstnere til Struer Tracks

2021 grundet Covid-19. I stedet
lavede vi i samarbejde med Struer
Tracks et nationalt besøgsprogram
som bidrog til, at sende danske
lydkunstnere og branchefolk til
Struer Tracks.

Vurdering

Covid-19 lagde også på dette område en dæmper på aktiviteten. Ikke mindst var samarbejdet med
regionale spillesteder begrænset. Grundet årets forudsætninger vurderer Snyk at målopfyldelsen er
tilfredsstillende.
Opgaveområde 2: Projektvirksomhed

Resultatmål

1.

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

2.

Snyk optimerer det langsigtede internationale udvekslingsarbejde inden for Snyks genreområ
der

Metoder

•

Strategiske partnerskaber, der styrker aktørernes egne platforme og aktiviteter

•

Koncertsamarbejder, der styrker formidlingen i by- og land

•

Pilot- og udviklingsprocesser til afprøvning af ny metodik
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Udvalgte projekter og aktiviteter
Hvad

Formål

Kunst og kultur i balance

At videreføre netværket og

Resultater

uddannelsesforløb på tværs af

•

Cirka 400 forskellige aktører fra
hele landet og på tværs af kunst-

kunstarter og brancher, som

og kulturbranchen har været

giver Snyks aktører information,

aktive i Kunst og Kultur i Balance

viden, metodikker og konkrete

hen over året

værktøjer til at skabe større
diversitet, ligestilling og

•

inklusion i musikbranchen

7 gennemførte
undervisningsmoduler for 200
tilmeldte

•

Udvikling af en fælles
Vidensmanual (kan downloades
gratis fra
www.kunstogkulturibalance.org)

•

Deltaget i offentlige paneldebatter
på Kulturmødet Mors, Spot i
Aarhus og Villa Kultur i KBH

•

1 åben workshop-session under
Talk Town med oplæg ved
Balansekunstprojektet i Norge

•

1 heldags-netværksarrangement
for 80 deltagere med oplæg,
workshop og videndeling

•

Omtale i bl.a. Politiken,

•

Oversættelse af

Kulturmonitor, DR P2 og R4dio
Argumentationsguiden fra norsk til
dansk mhp lancering i januar 2022
- guiden er et brugbart
samtaleværktøj til hele
kulturbranchen

Koncerter til Danmark

At styrke musiklivet i

6 mindre grupper og solister afholdt 14

forbindelse med genåbningen af koncerter i mindre byer, i naturen mv.
samfundet i efteråret og

Projektet blev finans

vinteren 2021 ved at skabe

overskydende transportstøttemidler efter

ieret af

simple pop-up koncerter mange aftale med SLKS
steder i Danmark
Historisk Lydskat i samarbejde At undersøge muligheden for

Snyk har indgået samarbejde med STRØM

med STRØM

arkivering og genformidling af

om arkivering af en stor række værker og

Gunner Møller Pedersens

effekter efter Gunner Møller Pedersen og

lydværker og effekter med

undersøger en række muligheder for f.eks.
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Residency: London Calling

mulighed for at udvide med

museal arkivering og genformidling af

flere ældre kunstneres arkiver

effekter

Oprettelse af residency med

Pilotprojekt gennemført og 5 kunstnere

fokus på klassiske musikere i

sendt på residency i London i vinteren

London.

2021 inkl. afholdelse af 2 koncerter i
London

Neustart: opstart og preevent Forberedelse af stort

Snyk leder Neustart som er et nyt initiativ

samarbejde på tværs af genre

initieret af bl.a. SLKS, Ambassaden i Berlin,

og institutioner ifm. større

genreorganisationerne og MXD.

musiksatsning i Tyskland i 2022 Ansøgninger og organisationsopbygning
gennemført i efteråret 2021 og Neustart
deltog ved et preevent i Berlin i november
i forb. med det danske statsbesøg
Ny identitet: Art Music

Skabelse af ny identitet for Snyk Strategiproces med medarbejdere og

Denmark

bestyrelse førte til ny og meget anderledes
strategi for Snyks fremtidige arbejde.
Projektet om en ny identitet er derfor ret
omfattende og forventes implementeret i
2022

Vurdering

Covid-19 udfordrede især det internationale arbejde men fordrede også nytænkning inden for det

det

nationale arbejde. Længerevarende internationale samarbejder med bl.a. ISCM, Bang on a Can og Big Ears
måtte aflyses og udskydes. Snyk formåede på trods at sætte en række initiativer i søen, og det er vores
vurdering, at målopfyldelsen er tilfredsstillende.

Opgaveområde 3: Tilskudsvirksomhed

Resultatmål
1.

Snyk fremmer diversitet og fornyelse i det danske musiklivs internationale koncertaktiviteter i indog udland

Metode
•

International transportstøtte

Der blev i 2021 i alt indsendt 74 ansøgninger til Snyk vedrørende international transportstøtte, hvor i alt 56
blev meddelt støtte. I alt blev der tildelt DKK 607.740
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Covid-19 skabte i 2021 store udfordringer i det internationale arbejde hvorfor der også indkom betydeligt
færre ansøgninger end beregnet.
Støtten administreres af Snyk, men den bevilges af Snyks Musikfaglige udvalg, der gennemgår
ansøgningerne under hensynstagen til en række kriterier, der understøtter Snyks målsætninger på
området.
Opgaveområde 4: Indtægtsdækket virksomhed (ophørt 2020)

Opgaveområdet er efter gensidig aftale mellem SLKS og Snyk ophørt

Servicemål
SnykS Servicemål 2017 - 2020
Ydelse

Mål

Snyk udvikler og styrker musiklivet i Danmark og
dansk musik i udlandet og modtager i den

E-mail besvares indenfor maksimalt 24 timer i

sammenhæng henvendelser, anmodninger og

arbejdsugen

ansøgninger via elektronisk post
Snyk modtager telefoniske henvendelser,

Indenfor Snyks telefontid (se www.snyk.dk)

anmodninger og ansøgninger

besvares telefonopkald øjeblikkeligt
Personlige henvendelser i Snyks kontor (se

Personlige henvendelser til Snyk

www.snyk.dk) modtages med maksimalt 5
minutters ventetid
Ansøgninger om tilskud besvares øjeblikkeligt og

Snyk yder transportstøtte til udøvende kunstnere

tilsagn/afslag meddeles ansøgere senest 48 timer

indenfor Snyks genreområde

efter møde i Snyks transportstøtteudvalg (S møder
årligt)

Snyk fører ikke detaljeret statistik vedrørende servicemålene, men

målsætningerne anvendes som

guidelines betjeningen 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. Snyk informerer løbende tilskudsydere om udviklinger i
organisationens arbejde, og både bestyrelse og ledelse lægger vægt på principperne om åbenhed og
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kommunikation. AIie væsentlige oplysninger af betydning for omverdenens 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.

Forebyggelse og håndtering af krænkelser
Projektstøtteudvalget for Musik har besluttet at anbefale, at de driftsstøttede musikinstitutioner
udarbejder retningslinjer for forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger.
Snyk arbejder løbende for at sikre det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen herunder forebyggelse af
krænkelser under iagttagelse af Arbejdstilsynets vejledning på området. I en lille organisation som Snyk er
det først og fremmest vigtigt med en god og løbende intern dialog om godt psykisk arbejdsmiljø herunder
inddragelse af medarbejderrepræsentantens rolle i organisationen.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Den Selvejende Institution SNYK for regnskabsåret 2021 aflægges
overensstemmelse med lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative
forhold for modtagere af driftstilskud fra Kultuministeriet samt den tilhørende bekendtgørelse nr.
1701 af 21. december 2010.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Rettelse af væsentlige fejl
Ledelsen er blevet opmærksomme på, at årsregnskabet 2020 indeholder en væsentlig fejl, som
følge af ikke korrekt periodisering af indtægter, herunder tilskud fra fonde.
Sammenligningstallene er som følge heraf tilpasset for regnskabsåret 2020, så indtægter er
reduceret med kr. 163.500. Tilsvarende er periodeafgrænsningsposterne under passiverne forøget
med kr. 163.500.
Rettelsen af fejlen har reduceret årets resultat og egenkapital i regnskabsåret 2020 med kr.
163.500. Institutionens egenkapital pr. 1. januar 2021 er reduceret tilsvarende.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes
alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil
fragå institutionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen
Tilskud og bevillinger
Bevillinger fra Slots- og Kulturministeriet indregnes i bevillingsåret.
Bevillinger og tilskud til projekter, der strækker sig over flere regnskabsår, indregnes løbende i takt
med projekts afvikling.
Øvrige indtægter indregnes i det år, hvor faktureringen har fundet sted, hvilket normalt svarer til
det tidspunkt, hvor ydelsen har fundet sted.
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Anvendt regnskabspraksis
Lønudgifter, administration og assistance
Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt øvrige personalerelaterede omkostninger.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger er målt til nominel værdi.
Gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel
værdi.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter indtægter vedrørende efterfølgende
regnskabsår.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der
opstår
mellem
transaktionsdagens
kurs
og
kursen
på
betalingsdagen,
indregnes
resultatopgørelsen som en finansiel post.

Side 20

Resultatopgørelse 1. januar- 31. december
Note

1.
2.
3.
4.
5.

2021

Budget 2021

2020

2019

Indtægter
Driftstilskud fra staten
Øvrige tilskud fra staten
Tilskud fra kommuner og regioner
Fonde
Egenindtægter

3.957.279
187.459
0
586.500
127.383

3.957.278
250.000
0
183.000
0

3.633.675
300.000
0
87.500
0

3.067.438
465.000
400.000
205.000
79.059

Indtægter i alt

4.858.621

4.390.278

4.021.175

4.216.497

Indtægter, der er øremærkede
6. Indtægter som vedrører
anden indtægtsdækket
virksomhed

7.
8.
9.
l 0.
11.
12.
13.

0

0

255.877

273.200

Indtægter, total

4.858.621

4.390.278

4.277.052

4.489.697

Omkostninger
Løn fast ansatte
Løn løst ansatte
Administrationsomkostninger
Produktionsomkostninger
Tilskudsudbetaling
Lokaleomkostninger
Øvrige omkostninger

2.309.447
99.258
395.211
984.134
600.840
295.354
14.983

2.409.296
47.250
392.300
519.000
600.000
270.000
150.000

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

Omkostninger i alt

4.699.227

4.387.846

4.425.722

4.502.243

18.441

0

5.705

0

4.717.668

4.387.846

4.431.427

4.502.243

Resultat før skat

140.953

2.432

-154.375

-12.546

ÅRETS RESULTAT

140.953

2.432

-154.375

-12.546

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat

140.953

2.432

-154.375

-12.546

Disponeret i alt

140.953

2.432

-154.375

-12.546

Nøgletal for personale
Personale, fastansatte årsværk
Personale, løstansatte årsværk
Personale, frivillige årsværk

5
1
0

6
1
0

4
1
l

4
0

Personale, årsværk i alt

6

7

6

5

Udgifter som vedrører andre
virksomhedsområder
14. Finansielle udgifter
Udgifter, total
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Balance pr. 31. december
Note

2021

2020

2019

5.228

20.211

53.495

Materielle anlægsaktiver i alt

5.228

20.211

53.495

ANLÆGSAKTIVER I ALT

5.228

20.211

53.495

177.860
168.750
86.674

33.254
248.750
0

178.110
584.133
0

433.284

282.004

762.243

AKTIVER
15. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
16. Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender i alt

17. Likvide beholdninger

1.348.110

1.617.403

224.472

Likvide beholdninger i alt

1.348.110

1.617.403

224.472

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

1.781.394

1.899.407

986.715

AKTIVER I ALT

1.786.622

1.919.618

1.040.210
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Balance pr. 31. december
Note

2021

2020

2019

Egenkapital
Primo
Overført resultat

68.396
140.953

222.771
-154.375

235.317
-12.546

EGENKAPITAL I ALT

209.349

68.396

222.771

560
1.036.965
28.272
293.792
217.684

65.005
853.371
59.426
448.510
424.910

75.048
364.040
0
378.351
0

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

1.577.273

1.851.222

817.439

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT

1.577.273

1.851.222

817.439

PASSIVER I ALT

1.786.622

1.919.618

1.040.210

PASSIVER

18. Modtagne forudbetalinger fra kunder
19. Leverandører af varer og tjenesteydelser
Skyldig moms
20. Anden gæld
21. Periodeafgrænsningsposter

22. Eventualposter
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Noter
2021

Budget 2021

2020

2019

3.957.279

0

3.633.675

3.067.438

1.270.137
1.183.004
0
605.993
898.145

0
0
0
0
0

2.605.075
0
422.000
606.600
0

1.123.541
593.897
950.000
400.000
0

3.957.279

3.957.278

3.633.675

3.067.438

187.459
0
187.459
0
187.459

0
0
0
0
250.000

300.000
0
300.000
0
300.000

1. Driftstilskud fra staten
Driftstilskud fra Statens Kunstfond
Der fordeler sig således:
(I) Rådgivnings-, informations- og
netværksvirksomhed
(2) Projektvirksomhed
(2) Projektvirksomhed, G((o))ng
(3) Tilskudsvirksomhed
(5) Data og evidens

2. Øvrige tilskud fra staten
Indenlandske projekter
Statens Kunstfond
Der fordeler sig således:
(2) Projektvirksomhed
(2) Projektvirksomhed, G((o))ng

465.000
0
435.000
30.000
465.000

Udenlandske projekter

3. Tilskud fra kommuner og
regioner
Københavns Kommune
Der fordeler sig således:
(2) Projektvirksomhed, G((o))ng

0

0

0

400.000

0

0

0

400.000

0

0

0

400.000

586.500

0

87.500

205.000

68.000
518.500
0

0
0
0

0
87.500
0

0
0
205.000

586.500

183.000

87.500

205.000

0
127.383
0

0
0
0

0
0
0

36.559
2.500
40.000

47.520
46.260
0
33.603

0
0
0
0

0
0
0
0

0
2.500
76.559
0

127.383

0

0

79.059

4. Fonde
Tilskud fra private fonde
Der fordeler sig således:
(I) Rådgivnings-, informations- og
netværksvirksomhed
(2) Projektvirksomhed
(2) Projektvirksomhed, G((o))ng

5. Egenindtægter
Billetindtægter
Øvrige indtægter
Salg af koncerter
Der fordeler sig således:
(1) Rådgivnings-, informations- og
netværksvirksomhed
(2) Projektvirksomhed
(2) Projektvirksomhed, G((o))ng
(5) Data og evidens
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Noter
2021

Budget 2021

2020

2019

0

0

255.877

273.200

0

0

255.877

273.200

0

0

255.877

273.200

96.000
638.879
1.625.136

0
0
0

25.334
667.015
1.351.794

0
602.774
1.591.052

-73.830
-10.741
36.971
-2.968

0
0
0
0

-35.395
0
36.597
-18.922

-47.694
0
37.621
-208.860

827.991
731.819
0
107.042
0
642.595

0
0
0
0
0
0

869.549
933.988
210.000
4.294
8.592
0

813.856
488.957
584.814
40.095
47.171
0

2.309.447

2.409.296

2.026.423

1.974.893

99.258

0

180.295

199.431

35.832
33.251
0
4.864
25.311

0
0
0
0
0

91.170
9.001
80.000
41
83

16.823
9.346
11.215
0
162.047

99.258

47.250

180.295

199.431

6. Indtægter som vedrører
anden indtægtsdækket
virksomhed
Øvrige indtægter
Der fordeler sig således:
(4) Indtægtsdækket virksomhed

7. Løn fast ansatte
Bestyrelseshonorar
Løn og pension, daglig ledelse
Løn og pension, øvrige fastansatte
Forskydning
feriepengeforpligtigelse
Værdi af frie goder
Sociale udgifter
Løn- og gagerefusion
Der fordeler sig således:
(1) Rådgivnings-, informations- og
netværksvirksomhed
(2) Projektvirksomhed
(2) Projektvirksomhed, G((o))ng
(3) Tilskudsvirksomhed
(4) Indtægtsdækket virksomhed
(5) Data og evidens

8. Løn løst ansatte
Løn og pension, løst ansatte
Der fordeler sig således:
( 1) Rådgivnings-, informations- og
netværksvirksomhed
(2) Projektvirksomhed
(2) Projektvirksomhed, G((o))ng
(3) Tilskudsvirksomhed
(4) Indtægtsdækket virksomhed
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Noter
2021

Budget 2021

2020

2019

5.691
2.238
41.779
50.220
75.540
0
67.500
58.560
5.600
20.124
0
40.309
10.049
7.474
-29.905
38.931
76
1.025

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.670
0
54.185
126.525
77.540
0
51.250
0
4.668
18.916
2.788
44.005
12.532
0
30.684
31.026
0
0

7.784
0
52.830
3.765
75.437
1.210
45.590
0
0
21.125
1.418
59.938
8.426
0
157.703
7.046
0
28.871

151.138
156.813
0
13.969
0
73.291

0
0
0
0
0
0

250.178
173.232
7.000
788
24.591
0

284.072
77.194
88.259
0
21.618
0

395.211

392.300

455.789

471.143

9. Administrationsomkostninger
Kontorartikler
Blade
IT omkostninger
Småanskaffelser og vedligeholdelse
Telefon og internet
Porto og gebyrer
Revision og regnskabsassistance
Bogføringsassistance
Mødeudgifter
Forsikringer
Lønservice
Øvrige personaleomkostninger
Afgifter og gebyrer
Kørsels-/rejsegodtgørelse
Tab på debitorer
Abonnementer og kontingenter
Kassedifferencer u/moms
Repræsentation
Der fordeler sig således:
(1) Rådgivnings-, informations- og
netværksvirksomhed
(2) Projektvirksomhed
(2) Projektvirksomhed, G((o))ng
(3) Tilskudsvirksomhed
(4) Indtægtsdækket virksomhed
(5) Data og evidens

10. Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger
Honorar, udovere
Honorar, komponist
Honorar, teknik
Honorar, andre
Der fordeler sig således:
(I) Rådgivnings-, informationsog netværksvirksomhed
(2) Projektvirksomhed
(2) Projektvirksomhed, G((o))ng
(3) Tilskudsvirksomhed
(4) Indtægtsdækket virksomhed
(5) Data og evidens

512.860
90.750
0
0
380.524
0

0
0
0
0
0
0

473.727
36.740
0
36.835
183.750
0

799.247
112.658
113.806
120.213
200.372
0

286.053
668.01 I
0
0
0
30.070
984.134

0
0
0
0
0
0
0

184.045
412.458
80.000
53.432
1.117
0
731.052

34.788
401.413
886.328
22.792
975
0
1.346.296

984.134

0

731.052

1.346.296
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Noter
2021

Budget 2021

2020

2019

0

0

0

92.500

600.840
0
0

0
0
0

606.600
165.000
-10.000

157.500
110.000
-41.500

600.840

0

761.600

318.500

600.840

600.000

761.600

318.500

294.312
1.042

0
0

237.279
0

160.726
3.102

111.939
104.260
0
0
0
79.155

0
0
0
0
0
0

113.589
122.007
0
561
1.122
0

74.832
41.574
47.422
0
0
0

295.354

270.000

237.279

163.828

14.983

0

33.284

28.152

5.678
5.289
0
0
0
4.016

0
0
0
0
0
0

15.934
17.114
0
79
157
0

12.669
7.038
8.445
0
0
0

14.983

150.000

33.284

28.152

18.435
6

0
0

5.705
0

0
0

6.987
6.509
4
0
4.941

0
0
0
0
0

2.732
2.933
13
27
0

0
0
0
0
0

18.441

0

5.705

0

11. Tilskudsudbetaling
International transportstøtte,
Danmark
International transportstøtte,
udland
Projektstøtte
Ikke anvendt transportstøtte
Der fordeler sig således:
(3) Tilskudsvirksomhed

12. Lokaleomkostninger
Husleje
Reparation og vedligeholdelse
Der fordeler sig således:
(1) Rådgivnings-, informations- og
netværksvirksomhed
(2) Projektvirksomhed
(2) Projektvirksomhed, G((o))ng
(3) Tilskudsvirksomhed
(4) Indtægtsdækket virksomhed
(5) Data og evidens

13. Øvrige omkostninger
Andre anlæg, driftsmateriel og
inventar
Der fordeler sig således:
(1) Rådgivnings-, informations- og
netværksvirksomhed
(2) Projektvirksomhed
(2) Projektvirksomhed, G((o))ng
(3) Tilskudsvirksomhed
(4) Indtægtsdækket virksomhed
(5) Data og evidens

14. Finansielle udgifter
Renteomkostninger til
krediti nsti tutter
Valutakurstab
Der fordeler sig således:
(1) Rådgivnings-, informations- og
netværksvirksomhed
(2) Projektvirksomhed
(3) Tilskudsvirksomhed
(4) Indtægtsdækket virksomhed
(5) Data og evidens

Side 27

Noter
2021

2020

2019

583.879
0
583.879

583.879
0
583.879

546.239
37.640
583.879

-563.668
-14.983
-578.651

-530.384
-33.284
-563.668

-502.232
-28.152
-530.384

5.228

20.211

53.495

2021

2020

2019

0
0
18.750
150.000
0

0
0
48.750
200.000
0

208.857
115.199
30.000
200.000
30.077

168.750

248.750

584.133

0
1.339.510
8.600

0
1.617.403
0

926
223.546
0

1.348.110

1.617.403

224.472

560

65.005

75.048

560

65.005

75.048

79.045

183.115

83

726.920

451.797

235.457

0
0
174.750
56.250

137.459
31.000
0
50.000

0
80.000
0
48.500

1.036.965

853.371

364.040

15. Andre anlæg, driftsmateriel
og inventar
Anskaffelsessum:
Anskaffelsessum, primo
Tilgang
Anskaffelsessum, ultimo
Akkumulerede af- og
nedskrivninger:
Af- og nedskrivninger, primo
Årets af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger, ultimo
Bogført værdi, ultimo

16. Andre tilgodehavender
Tilgodehavende lønrefusion og
sygedagpenge
Tilgodehavende moms
Deposita
Tilgodehavende tilskud
Hotel deposita

17. Likvide beholdninger
Kasse
Bank
PLEO

18. Modtagne forudbetalinger
fra kunder
Forudbetalinger fra kunder

19. Leverandører af varer og
tjenesteydelser
Varekreditorer
Skyldige bevillinger,
transportstøtteordningen
Hensat til International
Transportstøtte-puljen i 2021
Skyldig projektstøtte
Skyldige omkostninger
Revisorhonorar
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Noter
2021

2020

2019

117 .362
1.195

200.503
417

63.697
10.119

132.505
0

136.656
0

70.654
87.552

42.730

110.934

146.329

293.792

448.510

378.351

42.684
0

61.410
200.000

0
0

100.000

0

0

0
75.000

163.500
0

0
0

217.684

424.910

0

20. Anden gæld
Skyldig A-skat, AM-bidrag, ATP
mv.
Skyldige feriepenge
Skyldige feriepenge,
overgangsperiode
Skyldig pension
Skyldige feriepenge,
samtidighedsferie

21. Periodeafgrænsningsposter
Hensættelse, Big Ears 2020
Hensættelse tilskud, Walk the Walk
Hensættelse tilskud, Klassisk
Musik i Tyskland/England
Hensættelse tilskud, Kunst og
Kultur i balance
Hensættelse tilskud, Neustart

22. Eventualposter
Selskabet har indgået en huslejekontrakt med en samlet forpligtelse på t.kr.16.
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Bilag 1: Nøgletal og indikatorer - Snyk 2021
Opgave
Informations- og rådgivningsvirksomhed

Nøgletal og indikatorer
Antal followers på Snyks Facebook

Netværksvirksomhed i Danmark

Antal followers på G((o))ng Tomorrows Facebook

Projektvirksomhed
Netværksvbirksomhed i udlandet

Antal rådgivne aktører vedrørende musikfagligt virke
Antal rådgivne aktører vedrørende administration og økonomi
Antal samarbejdstiltag med de øvrige genreorganisationer
Antal netværkstiltag for Snyk i Danmark
Aktiviteter med diversitetsfokus
Antal projekter vedrørende nationale aktiviteter
Antal partnerskabsbaserede projekter
Antal projekter med regionale spillesteder
Antal koncerter med G((o))ng Tomorrow Festival
Antal uropførelser/danske førsteopførelser på G((o))ng ...
Billetindtægter G((o))ng Tomorrow
Publikumstal G((o))ng Tomorrow
Antal netværkstiltag i Europa

Tilskudsvirksomhed

*1:
*2:
*3:
*4:

Antal
Antal
Antal
Antal
Antal

tiltag med diversitetsfokus
anmeldelser og presseomtaler af G((o))ng Tomorrow
frivillige tilknyttet G((o))ng Tomorrow
ansøgninger til International transportstøtte
støttede ansøgninger til international transport

Oversigt 2022 er ikke tilgængelig grundet ny rammeaftale og nye nøgletal
Stor usikkerhed i rapporteringen pga. nye metodikker og målemetoder
Samarbejdet med de andre organisationer er omfangsrigt. Dette samarbejde rapporteres særskilt
Der var ingen konkrete samarbejder med regionale spillesteder i 2021 hvilket primært skyldtes Covid-nedlukninger

*5: Nedgangen i internationale netværkstiltag skyldes Covid-restriktioner

R20

021
4661

R21
4800

022 *1

Noter

4737

3432
ca. 350

ca.450

40
5
12
10
20
30
7
10
5
10000

5
5 >100
13
20
15
15
7

36
2

*2
*2
*3

10
11
6
16
0

*4

*5
*5

5500
10
16

10
20

5
3

40
40
50

150
55

74
56

Finansiel afrapportering (resultatopgørelse)
Note 2 - Koncerter til Danmark
Projekttitel:
Slots- og Kulturstyrelsens j.nr.:

Koncerter

Projektperiode: 2021

2021

til Danmark

Intet journalnummer oplyst. Bevillimng jf. mail 28. maj 2021

Regnskab
Indtægter

Statens Kunstfond - tilskud
Fondstilskud
Sponsorer
Egenindtægter
Øvrige indtægter
Indtægter i alt

Budget

Kr.

Kr.

137.459

137.459
0
0
0
0
137.459

0

0
0
0
137.459
Regnskab

Udgifter

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

Øvrige udgifter
Udgifter i alt
Resultat

Budget

Kr.

Kr.

110.000
7.500
21.927
0
0
0
139.427

110.000
10.000
27.100
0
0
0
147.100

-1.968

-9.641

Disponering af under-/overskud:

Underskuddet på 1.968 kr. dækkes afSnyks driftsmidler.

Beretningsdel (afrapportering for projektet):
I maj 2021 besluttede Statens Kunstfond Projektstøtteudvalg for Musik at imødekomme genreorganisationernes
fælles ansøgning om projekter, som i 2021 skulle genstarte musikken efter coronanedlukningerne. For Snyks def
blev der tildelt DKK 137.459 til Snyks projekt "Koncerter til Danmark".

Evaluering, Koncerter til Danmark
Koncerter til Danmark havde til formål at styrke musiklivet i forbindelse med genåbningen af musiklivet og
samfundet generelt i efterår og vinter 2021. Projektet var udtryk for et ønske om at bringe den danske musik
tilbage i den kollektive bevidsthed hos publikum og samarbejdspartnere

i Danmark.

Projektet havde eksplicit til formål at engagere så mange musikere som muligt og præsentere så mange koncerter
som muligt i hele landet.
Snyk engagerede produktionskollektivet

"Indgreb", som projektleder

for Koncerter

til Danmark.

Musikere fro Snyks genrer og miljøer opfordredes til at ansøge om deltagelse i projektet via et open coll. Knapt 50
ensembler, bands og solister ansøgte am deltagelse, og af disse blev

seks projekter blev udvalgt.

I udvælgelsesprocessen blev der ud over ansøgerens kunstneriske troværdighed, erfaring og generelle niveau også
Jagt vægt på ansøgerens evne
projektet

til selv at producere, organisere og afvikle de koncerter, hvortil Koncerter til Danmark-

bevilligede honorar

ag produktionsstøtte.

Den geografiske spredning havde en selvstændig prioritet. Desuden blev

der i udvælgelsesprocessen

lagt vægt

på, at kunstnerne samarbejdede med utraditionelle venues og samarbejdspartnere, og at disse var placeret uden
for større byer eller steder med lav frekvens of live-musik. Det handlede dels om den konstante publikumsudvikling,
som Snyk altid søger, dels om at understøtte en tankegang om at live-musik kan præsenteres i mange forskellige

i alt 14 koncerter som Koncerter til Danmark støttede afholdt i
til en opvarmet lode på Møn ag fra et privatdrevet kulturhus på Ærø

formater ag så godt som alle steder. Således blev de
alt fra et hotel- og kulturhus ved Vesterhavet

til vandkanten i Fredensborg,
Ironisk nok blev dette genstartsprojekt ramt af den snigende tredje omikronbølge, og en enkelt koncert på
Djursland måtte aflyses.

Snyk ønsker at etablere netværk i hele Danmark og understøtte den brede offentlig
især inden far

heds adgang til musik,

de smallere genrer som Snyk er genreorganisation for. Projekter som Koncerter til Danmark er en

unik måde at nå disse mål

. Ved at lade musikerne i høj grad selv stå far booking og produktion med den

geografiske spredning som krav fra projektets side, blev det lokale ejerskab og dialogen mellem musikere og lokale
arrangører også sikret. Indgreb måtte understøtte placeringen og produktionen of et par koncerter, hvor
musikernes netværk eller organiseringsmuligheder slap op.
Musik til Danmark vor dermed også en påmindelse om, hvor kort der kan være fra tanke til handling i musiklivet,
når det kommer til gennemførsel af mindre live-koncerter. Projektet var et tankevækkende eksempel på, at relativt
få midler kan afføde en stor

aktivitet

til gavn for

mange mennesker. Det giver et sundt alternativ til større

anlagte og langt dyrere produktioner på feks. etablerede spillesteder, kirker ag koncerthuse.
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Den Selvejende Institution SNYK

Revisionsprotokollat til
årsregnskabet for 2021

Den Selvejende Institution SNYK

INDLEDNING
Vi har afsluttet revisionen af institutionens årsregnskab for 2021. Årsregnskabet udviser et resultat på
kr. 140.953 og en egenkapital på kr. 209.349.
Om vores ansvar som revisor samt revisionens formål, omfang og udførelse henviser vi til side 98 i denne
protokol.

KONKLUSION PÅ DEN UDFØRTE REVISION
Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger, der vil komme til udtryk i vores erklæring på årsregnskabet.
Hvis årsregnskabet vedtages i den foreliggende form, og der ikke under ledelsens behandling og vedtagelse af årsregnskabet fremkommer yderligere, væsentlige oplysninger, vil vi forsyne årsregnskabet
med en erklæring uden forbehold.
Vi vil dog fremhæve, at budgettal ikke har været underlagt revisionen samt at årsrapporten er udarbejdet efter lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.
Vi henviser til vores erklæring på årsrapporten, hvor vores fremhævelser fremgår.
KOMMENTARER OG SUPPLERENDE BEMÆRKNINGER TIL DEN UDFØRTE REVISION
Driftstilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen
Vi har afstemt modtaget rammebevilling kr. 3.957.279 med tilsagnsskrivelse fra Slots- og Kulturstyrelsen. Vores afstemning gav ikke anledning til bemærkninger.
Lønninger og honorarer
Vi har foretaget en gennemgang og vurdering af institutionens forretningsgange og interne kontroller
vedrørende lønninger og honorarer. Vi har endvidere stikprøvevist kontrolleret, at de afholdte lønudgifter er i overensstemmelse med ansættelseskontrakter og at disse er behørigt godkendt samt at bogføringsbilag kontrolleres og registreres korrekt og rettidigt. Vi har konkluderet, at forretningsgangene
giver en tilstrækkelig sikkerhed for, at registreringerne til brug for regnskabsaflæggelsen er korrekte.
Omkostninger
Vi har foretaget en gennemgang og vurdering af institutionens forretningsgange og interne kontroller
vedrørende omkostninger. Vi har endvidere stikprøvevist kontrolleret, at der ikke afholdes omkostninger uden forudgående behørig godkendelse samt at bogføringsbilag kontrolleres og registreres korrekt
og rettidigt. Vi har konkluderet, at forretningsgangene giver en tilstrækkelig sikker for, at registreringerne til brug for regnskabsaflæggelsen er korrekte.
Likvide beholdninger
Vi har kontrolleret institutionens likvide beholdninger til ekstern dokumentation fra pengeinstitut uden
bemærkninger.

115

Den Selvejende Institution SNYK

Tilgodehavender
Vi har stikprøvevist kontrolleret institutionens tilgodehavender til ekstern dokumentation herunder
kontrolleret efterfølgende indbetaling i banken uden bemærkninger.

Periodeafgrænsningsposter
Vi har stikprøvevist kontrolleret periodeafgrænsningsposterne, herunder betaling i nyt år for så vidt angår skyldige omkostninger samt for korrekt periodisering af indtægter, hvor projektet først igangsættes
i efterfølgende regnskabsår. Revisionen gav ikke anledning til bemærkninger.

Uanmeldt beholdningseftersyn
Vi har foretaget uanmeldt beholdningseftersyn den 9. december 2021. Grundet Covid-19 situationen blev
eftersynet foretaget online via Teams. Eftersynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Besvigelser
I ledelsens regnskabserklæring har institutionens daglige ledelse over for os oplyst, at ledelsen ikke har
kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser af formodede besvigelser. Institutionens
øverste ledelse bekræfter ved underskrift af nærværende revisionsprotokollat, at denne heller ikke er
bekendt med faktiske besvigelser der påvirker institutionen, samt mistanke eller beskyldninger herom.
Vi skal bemærke, at vi ikke under vores revision har konstateret fejl i årsregnskabet som følge af besvigelser.

Postgang
Der modtages meget begrænset mængder af post. Modtaget post fordeles direkte til den anførte
modtager.

Prokura forhold
Vi har indhentet engagementsoversigt fra Sydbank, hvoraf følgende fremgår:
Sekretariatsleder Regin Petersen samt bogholder Helle Strandgaard Smidt har B-prokura til selskabets
bankkonto.
Det betyder, at der ikke er nogen personer, der kan disponere over institutionens likvide midler uden
godkendelse af to personer i forening, hvilket efter vores opfattelse er en hensigtsmæssig forretningsgang.
Vi vil generelt anbefale, at adgang til banksystemer løbende undersøges, og det vurderes, hvad der er
hensigtsmæssigt ud fra en forretningsmæssig synsvinkel og intern kontrol.
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Forretningsgange og interne kontroller
Institutionens størrelse betyder, at der ikke kan etableres en reel funktionsadskillelse mellem disponerede, registrerende og kontrollerende funktioner i institutionen. Endvidere er der ikke etableret detaljeret beskrivelse af forretningsgange og interne kontroller, der forebygger og opdager fejl. Disse forhold
forøger risikoen for fejl som følge af tilsigtede eller utilsigtede handlinger eller mangler.
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.
Den daglige ledelse har oplyst, at de løbende foretager kontroller for at minimere den forretningsmæssige risiko.
Vi anbefaler, at der udarbejdes skriftlige retningslinjer for it-sikkerhed, herunder backupprocedure,
password og andre sikkerhedsforanstaltninger samt skriftlige retningslinjer for intern kontrol af, at retningslinjerne følges. Det bør testes, om backupper kan gen indlæses på tilgængeligt IT-anlæg.
Vi skal gøre opmærksom på, at de nævnte mangler øger risikoen for såvel tilsigtede som utilsigtede fejl
og mangler.
Rettelse af væsentlige fejl
I forbindelse med vores revision har den daglige ledelse gjort os opmærksomme på, at årsregnskabet
2020 indeholder en væsentlig fejl udgørende kr. 163.500, som følge af ikke korrekt periodisering af indtægter, herunder tilskud fra fonde.
Vi henviser til afsnittet anvendt regnskabspraksis i årsrapporten, hvor vi har beskrevet indvirkningen af
vores rettelse af sammenligningstallene.
JURIDISK-KRITISK REVISION OG FORVALTNINGSREVISION
I overensstemmelse med bestemmelserne i tilsagnet fra Slots- og Kulturstyrelsen, skal vi udover den
almindelige revision efter de internationale revisionsstandarder udføre offentlig revision. Vi har derfor
udover den udførte finansielle revision af årsrapporten, sideløbende udført juridisk-kritiske revision og
forvaltningsrevision.
Juridisk-kritisk revision
Den udførte juridisk-kritiske revision er foretaget med henblik på at vurdere, om institution har overholdt gældende lovgivning. Revisionen er udført sideløbende med den finansielle revision af årsrapporten.
I tilsagnet fra Slots- og Kulturstyrelsen er der fastsat specifikke krav til formålet for institutionen, herunder hvilke aktivitetsområder institutionen skal fremme i sit arbejde. Hvis aktiviteter ikke gennemføres
eller aktiviteterne ikke ligger inden for de definerede aktivitetsområder, er der risiko for at hele eller
dele af det modtagne tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen skal tilbagebetales.
Vi har derfor under vores finansielle revision løbende haft opmærksomhed mod, om aktiviteterne i institutionen ligger inden for rammerne i tilsagnet fra Slots- og Kulturstyrelsen. Vores revision har ikke
fundet forhold, der indikerer, at institutionens aktiviteter ikke er omfattet af kravene ifølge tilsagnet fra
Slots- og Kulturstyrelsen.
Vi har i forlængelse heraf vurderet, om ledelsesberetningen indeholder de nødvendige faglige rapporteringer ifølge de fastsatte krav i tilsagnet fra Slots- og Kulturstyrelsen.
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Vi har desuden løbende vurderet, om institutionen overholder bogføringsloven, ligesom vi stikprøvevis
har kontrolleret udbetaling af lønninger til underliggende ansættelseskontrakter. Derudover har vi påset at institutionen foretager korrekt afregning af skatter og moms.
Det er vores opfattelse, at institutionen har anvendt midlerne inden for formålet, ligesom institutionen
i øvrigt løbende søger at overholde den gældende lovgivning.
Forvaltningsrevision
Den udførte forvaltningsrevision er foretaget med henblik på at vurdere, om forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, herunder at institutionen tager
skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af institutionens drift og midler.
Økonomistyring
Vi har sideløbende med den finansielle revision af årsrapporten foretaget vurdering af institutionens
tilrettelagte økonomistyring. Vi har stikprøvevist vurderet forretningsgange og interne kontroller, herunder godkendelsesprocedure for omkostningsbilag samt undersøgt om der for omkostningsbilag forsat
er etableret forretningsgange om attestering. Vi har vurderet institutionens forretningsgange vedrørende bank- og lønudbetalinger, herunder at dispositionerne bliver godkendt 2 i forening. Vores revision
af prokuraforhold - gengivet i revisionsprotokollen - gav ikke anledning til bemærkninger.
I forbindelse med vores revision af selskabsretlige dokumenter - herunder gennemgang af årets bestyrelsesmødereferater - konstaterede vi, at bestyrelsen løbende drøfter og vurderer den økonomiske udvikling i institutionen efter behov.
Under hensyntagen til institutionens art og størrelse er det vores opfattelse, at institutionen har tilrettelagt økonomistyringen på tilfredsstillende vis.
Sparsommelighed
Vi har sideløbende med den finansielle revision af årsrapporten vurderet, 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 forvaltning af offentlige midler,
herunder hvorvidt goder og tjenesteydelser er erhvervet på en økonomisk hensigtsmæssig måde under
hensyn til pris, kvalitet, kvantitet osv.
Institutionen har ikke skriftlige forretningsgange, der definerer valg leverandører under hensyn til pris
og kvalitet. Vi har i forbindelse med vores revision stikprøvevist for udvalgte dispositioner foretaget
interview af medarbejdere, der for de udvalgte stikprøver har forestået valg af leverandør, herunder
vurderet processen omkring indhentelse af alternative tilbud, prisforhandling eller kvalitetsmæssige fordele. Vi har desuden for udvalgte forretningsområder foretaget interview omkring proceduren for institutionens løbende pristjek.
På baggrund af vores handlinger er det vores vurdering, at der under hensyntagen til institutionens art
og størrelse er en passende opmærksomhed omkring pris og kvalitet i forbindelse med indkøb, hvorved
institutionen udviser den fornødne sparsommelighed.
Produktivitet og effektivitet
Vi har sideløbende med den finansielle revision af årsrapporten vurderet, om institutionens anvender
de bevilligede midler i overensstemmelse med de formål, som fremgår af tilsagnet fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder at institutionen har indrettet sine forretningsgange med henblik på at opfylde formålet i tilsagnet.
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I forbindelse med vores revision af selskabsretlige dokumenter - herunder gennemgang af bestyrelsesmødereferater - konstaterede vi, at bestyrelsen løbende i regnskabsåret drøfter og vurderer institutionens produktivitet og effektivitet i samarbejde med sekretariatslederen.
Vi har ved vores gennemgang desuden konstateret, at der løbende foretages vurdering og hensyn til
sammenhængen mellem institutionens medarbejderressourcer og det igangværende aktivitetsniveau.
Vi har desuden konstateret, at institutionen i de tilfælde hvor planlagte aktiviteter eller tilsagn til transportstøtte har været påvirket af Covid-19, har søgt anvendelse af midlerne i tilsagnet fra Slots- og Kulturstyrelsen - samt tilsagn fra øvrige tilskudsgivere - til enten senere anvendelse eller alternative og nye
arrangementer, der ligger inden for de bevilgede formål.
Vi har under vores revision ikke observeret aktiviteter, der efter vores opfattelse ligger uden for lovgivningens målsætninger. Det er desuden vores opfattelse, at institutionen arbejdet målrettet med at sikre
en løbende effektiv administration med et løbende højt aktivitetsniveau.
UDTAELSE OM LEDELSESBERETNINGEN
Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen. Vi har i henhold til bevillingsbrev fra Slots- og Kulturstyrelsen påset, at ledelsesberetningen indeholder de krævede faglige afrapporteringer- uden bemærkninger.
Ikke korrigerede forhold
I henhold til internationale standarder om revision skal vi overfor ledelsen redegøre for eventuelle fejl
konstateret under vores revision, som ikke er korrigeret i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.
Det er efter vores opfattelse ikke usædvanligt, at der konstateres administrative og bogføringsmæssige
fejl i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, som ikke rettes, da de af ledelsen ikke vurderes at være af
væsentlig betydning for aflæggelse af årsregnskabet.
Vi har i forbindelse med revisionen ikke konstateret større fejl, som ikke er blevet korrigeret.
ØVRIGE OPLVSNINGER
Eftersyn af institutionens ledelse, protokoller m.v.
Vi har påset, at
•
der er udarbejdet en forretningsorden for bestyrelsen
•
der føres forhandlingsprotokol for bestyrelsesmøder
•
revisions protokollen er underskrevet af institutionens ledelse
Vi har gennemlæst bestyrelsens forhandlingsprotokol af følgende datoer: 9. februar, 17. marts, 22. juni,
21. september 2021, 9. december 2021 samt 24. februar 2022.
Vi skal erklære, at vi opfylder lovgivnings krav til uafhængighed og, at vi under revisionen har modtaget
alle de oplysninger, der er anmodet om.
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Vallensbæk, den 1. juni 2022
Sønderup I/S
statsautoriserede revisorer,
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København V, den 1. juni 2022
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LEDELSENS REGNSKABSERKLÆRING

SØNDERUP I/S
statsautoriserede revisorer
Jyllandsgade 9
4100 Ringsted
Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med Deres revision af årsregnskabet for Den Selvejende Institution SNYK for det regnskabsår, som sluttede 31. december 2021.
Det er ledelsens ansvar at aflægge årsregnskabet således, at det giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt anden relevant regnskabsmæssig begrebsramme. Det er endvidere ledelsens ansvar at sørge for regnskabssystemer og interne kontrolsystemer, der er tilrettelagt
med henblik på at forebygge og opdage besvigelser og fejl.
Jeg bekræfter efter bedste viden og overbevisning følgende forhold:
1. Jeg har givet Dem:
a) adgang til al information såsom regnskabsmateriale og dokumentation samt andre forhold,
som, jeg er bekendt med, er relevant for udarbejdelsen af årsregnskabet,
b) yderligere information til brug for revisionen, som De har anmodet mig om, og
c) ubegrænset adgang til personer i institutionen, som De har fundet det nødvendigt at indhente revisionsbevis fra.
2. Alle transaktioner er blevet registreret i bogføringen og er afspejlet i årsregnskabet.
3. Jeg er ikke bekendt med, at der har været uregelmæssigheder, lovovertrædelser eller besvigelser,
ej heller mistanker om sådanne, og jeg anser at der er en lav risiko for, at regnskabet som følge af
sådanne forhold indeholder fejlinformation.
4. Jeg har oplyst Dem om identiteten af institutionens nærtstående parter og om alle relationer til og
transaktioner med nærtstående parter, som jeg er bekendt med. Relationer til og transaktioner med
nærtstående parter er blevet passende regnskabsmæssigt behandlet og passende oplyst i overensstemmelse med kravene i årsregnskabsloven.
5. Jeg har oplyst Dem om alle kendte faktiske og mulige retstvister og retskrav, hvis indvirkning
kræves overvejet i forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet, og at disse er regnskabsmæssigt behandlet og oplyst i årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
6. Alle begivenheder, der er indtruffet efter balancedagen, og som årsregnskabsloven kræver regulering af eller oplysning om, er blevet reguleret eller oplyst.
7. Jeg har ikke kendskab til begivenheder eller forhold, der ligger efter regnskabsperiodens udløb,
som kan rejse betydelig tvivl om institutionens evne til at fortsætte driften.
8. Institutionen har ikke modtaget kontantbetalinger på 20.000 kr. eller derover for solgte genstande,
hvad enten disse kontantbetalinger er sket som flere betalinger, der er indbyrdes forbundne, eller
der er tale om en samlet betaling.

9. Der er ingen planer eller intentioner, der væsentligt kan ændre de regnskabsmæssige værdier eller
klassifikationen af aktiver og forpligtelser i årsregnskabet.
10. Samtlige aktiver er indregnet i balancen. Aktiverne er til stede, tilhører institutionen og er forsvarligt målt, herunder er foretagne nedskrivninger tilstrækkelige til at dække den risiko, der hviler på aktiverne.
11. Institutionens aktiver er ikke behæftet med ejendomsforbehold eller er pantsat.
12. Alle forpligtelser, såvel aktuelle forpligtelser som eventualforpligtelser, er indarbejdet og oplyst
i årsregnskabet. Endvidere er alle garantier og sikkerhedsstillelser over for tredjemand oplyst i
årsregnskabet.
13. Der har ikke været begivenheder efter balancedagen, der kræves indarbejdet i regnskabet eller
oplyst i ledelsesberetningen eller i en note til årsregnskabet.
14. Der er ingen uoplyste væsentlige verserende eller truende retssager.
15. Der er ingen formelle eller uformelle pantsætninger af institutionens likvide beholdninger og investeringskonti. Der er ingen finansieringsaftaler ud over de, som er oplyst i årsregnskabet.
16. Institutionens kapitalberedskab vurderes at være tilstrækkeligt, og institutionen forventes at fortsætte driften i overskuelig fremtid. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse hermed.
17. Institutionen har tegnet de forsikringer, der under hensyntagen til institutionens forhold skønnes
at være tilstrækkelige til at dække institutionens eventuelle skadessituationer.
18. Alle institutionens transaktioner i det forløbne regnskabsår er foretaget på normale forretningsmæssige vilkår.
19. Institutionens revisor er bemyndiget til at foretage sådanne beregninger, ændringer og rettelser i
forbindelse med bogføring og regnskabsaflæggelse, som er nødvendige af hensyn til opfyldelse
af lovkrav, herunder klassifikationskrav, samt af hensyn til opfyldelse og efterlevelse af den fastlagte regnskabspraksis, herunder kontinuiteten i regnskabsmæssige skøn.
20. Alle tilskud som jeg er bekendt med er korrekt præsenteret i årsregnskabet.
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