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Tjekliste for udarbejdelse af årsrapport for kulturinstitutioner der  
modtager et årligt driftstilskud over 200.000 kr. til og med 10 mio. kr. fra Kulturministeriet. 
 
Tjeklisten er udarbejdet i tilknytning til bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for 
modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet med henblik på at sikre, at årsrapporten opfylder kravene i lovgivningen.  
 
Tjeklisten er udfyldt af Søren Odd Langhoff den 19-04-2018.  
 
 

Institutionens navn: Snyk 

Regnskabsår:  2017 

Årsregnskabet er påtegnet af institutionens ledelse og bestyrelse (dato): 19-04-2018 

Årsregnskabet er påtegnet af institutionens revisor (dato):  19-04-2018 

Revisionsprotokollatet er påtegnet af institutionens bestyrelse (dato): 19-04-2018 
(ikke foreninger, der får 1 mio. kr. eller derunder): 
Revisionsprotokollatet er påtegnet af institutionens revisor (dato): 19-04-2018 
(ikke foreninger, der får 1 mio. kr. eller derunder): 

 

 
 Kontrolpunkt Ja Nej 

Bemærkninger.  
Hvor det er relevant noteres sidetal i årsrapporten 

A Formkrav til årsrapporten 
1 Er institutionens navn, organisationsform og regn-

skabsperioden anført? X  
 

2 Er der i årsregnskabet redegjort for anvendt regn-
skabspraksis? Hvis der er sket et skift i regnskabsprin-
cipperne, hvordan påvirker skiftet institutionens ba-
lance? 

X  

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

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

 

4 Har institutionen gjort årsrapporten offentligt tilgæn-
gelig på sin hjemmeside? OBS: Årsrapporten skal of-
fentliggøres, når den er godkendt af institutionens le-
delse og bestyrelse, senest 6 måneder efter regn-
skabsårets 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 frem-
går af det øvrige årsregnskab. Ledelsesberetningen 
skal desuden indeholde en redegørelse for, i hvilken 
udstrækning aktiviteter er blevet gennemført i over-
ensstemmelse med det budgetterede og med de 
målsætninger, der er opstillet for den selvejende in-
stitution, herunder målsætninger opstillet i 

x  
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 Kontrolpunkt Ja Nej 
Bemærkninger.  

Hvor det er relevant noteres sidetal i årsrapporten 
eventuelle aftaler med Kulturministeriet eller andre 
tilskudsydere. Endelig skal ledelsesberetningen inde-
holde en opgørelse over udviklingen i aktivitetsni-
veauet. 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 resultatopgørel-
sen, således at der er umiddelbar sammenlignelighed 
mellem regnskabstal og budgettal? OBS: Slots- og 
Kulturstyrelsens budget- og regnskabsmodel skal føl-
ges, se Kulturministeriets Vidennet. 

X  

 

7 Er driftstilskuddet fra Slots- og Kulturstyrelsen / Kul-
turministeriet korrekt optaget som indtægt i regnska-
bet og efter omstændighederne specificeret? 

X  
 

8 Er eventuelle tilskud fra kommune(r), region(er) og 
eventuelle tilskud fra fonde og sponsorer mv. specifi-
ceret? 

X  
 

D Gennemgang og vurdering af revisionspåtegningen i årsregnskabet og revisionsprotokollatet 

9 Er revisionen udført af en statsautoriseret eller regi-
streret revisor? X  

 

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

 

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

X  
 

12 Fremgår det af revisors påtegning til årsregnskabet, 
at revisor har påset 
· at regnskabet er opstillet og revideret i overens-

stemmelse med de regler, der er fastsat i drifts-
tilskudsbekendtgørelsen og evt. sektorlovgiv-
ning 

· at det ikke indeholder væsentlige fejl og mang-
ler, samt  

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

· ved stikprøver har efterprøvet, at evt. projekttil-
skud, der indgår i institutionens regnskab, er an-
vendt til formålet? 

X  

 

13 Har revisor taget forbehold i forbindelse med revisi-
onspåtegningen i årsregnskabet?  

      Hvis ja; hvilke(t) forbehold er der tale om? 
 X 

 

14 Indgår der i revisionspåtegningen i årsregnskabet en 
erklæring fra revisor om at den udførte forvaltnings-
revision har givet anledning til kritiske bemærknin-
ger, fordi revisor vurderer, at forvaltningen har været 
mangelfuld?  

 X 
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 Kontrolpunkt Ja Nej 
Bemærkninger.  

Hvor det er relevant noteres sidetal i årsrapporten 
15 Fremgår det af revisionsprotokollatet,  

· at der er foretaget revision i årets løb, hvor revi-
sor har undersøgt de eksisterende forretnings-
gange, med henblik på at påse, om den interne 
kontrol er betryggende? 

· at revisor har påset, at ledelsesberetningen in-
deholder de faglige afrapporteringer, som kræ-
ves i henhold til rammeaftale, tilsagnsbrev og 
øvrige tilskudsbetingelser fastsat af Slots- og 
Kulturstyrelsen, og at afrapporteringerne er ret-
visende 

X  

 

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

X  
 

17 Er der i revisionsprotokollatet indført oplysninger om 
væsentlig usikkerhed, fejl eller mangler vedr. institu-
tionens bogholderi, regnskabsvæsen og interne kon-
trol? Hvis ja, hvilke oplysninger er der indført? 

 X 

 

18 Er det i revisionsprotokollatet oplyst, hvorvidt revisi-
onen har givet anledning til bemærkninger med hen-
syn til, om tilskuddet er anvendt i overensstemmelse 
med tilskudsforudsætningerne, herunder målsætnin-
gerne i en eventuel rammeaftale med Kulturministe-
riet? Hvis ja, hvilke bemærkninger er der tale om? 

 X 

 

19 Har bestyrelsen og ledelsen redegjort for initiativer 
som følge af revisors eventuelle bemærkninger samt 
eventuelle forbehold? 

X  
 

20 Er det i revisionsprotokollatet oplyst, om revisor op-
fylder lovgivningens krav til uafhængighed? X  

 

21 Er det i revisionsprotokollatet oplyst, om revisor un-
der revisionen har modtaget alle de oplysninger, der 
er anmodet om? 

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: 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i SNYK

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

SNYK

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med driftstilskudsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som 
ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl.

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.

Vi har revideret årsregnskabet for SNYK for perioden 1. januar - 31. december 2017, 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 (herefter benævnt driftstilskudsloven). Revisionen har ikke omfattet 
de i årsregnskabet anførte budgettal.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af SNYK's aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af SNYK's aktiviteter for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med driftstilskudsloven.

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 driftstilskudsloven. 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 (IESBA’s 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 grundlag for vores konklusion.

4



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

SNYK

* 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.

* 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.

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:

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.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

SNYK

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.

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.

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.
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Årets drift i hovedtræk 
 
2017 er første år i Snyks rammeaftale med Statens Kunstfond for 2017 - 2020. 2017 har derfor været 
et år med fokus på udvikling af de områder, der er omfattet af Snyks nye strategi for perioden, 
herunder de strategiske overvejelser Snyk har gjort sig vedrørende sit fremadrettede virke. 
 
Snyk har fortsat arbejdet på at øge organisationens omsætning med fokus på at kunne allokere 
stadig flere midler ud på aktiviteter og projekter, der medvirker til at styrke genremiljøet og opfylde 
Snyks formål. Omsætningen har i 2017 rundet kr. 4,75 mio. hvilket anses som tilfredsstillende og 
nogenlunde på linie med årets budget. Mens budgettet for 2017 viste overskud på omkring kr. 
33.000 endte regnskabsåret 2017 med et resultat på kr. -6.937. Ledelsen vurderer dog, at det 
økonomiske resultat er tilfredsstillende og konsistent med ønsket om, at årets resultat ligger 
omkring kr. 0. Snyks egenkapital nedbringes en smule og udgør ultimo 2017 kr. 229.364. Der 
henvises afsnittet vedrørende afrapportering af de projekttilskud Snyk har modtaget. 
 
Snyk har endvidere haft fokus på at styrke organisationens berøringsflade og kontakt med både 
aktører i Snyks genremiljø og uden for miljøet. Det har blandt andet resulteret i nye spændende 
mediesamarbejder, nye muligheder for ny dansk kompositionsmusik og lydkunst i udlandet og en 
yderligere styrkelse af organisationen som attraktiv samarbejdspartner både i og uden for Danmark. 
Det er Snyks egen vurdering, at resultatmålene for de enkelte opgaveområder er indfriet i 2017. De 
fleste nøgletal og indikatorer er ligeledes indfriet, se også afsnit om nøgletal og indikatorer til sidst 
i regnskabet. 
 
I løbet af året har Snyk været medarrangør og samarbejdspartner på en række aktiviteter i Danmark 
og udlandet. I dette virke har Snyk styrket sit samarbejde med miljøernes aktører og skabt en synlig 
integreret indsats på tværs af Snyks hovedopgaver. Med andre ord arbejder Snyk ud fra en tro på, 
at fremgang i ét domæne avler fremgang i andre. Deri består synergierne mellem de forskellige 
indsatsområder hos Snyk. 
 
I forbindelse med Snyks internationale projekt- og netværkssamarbejde, yder Snyk rådgivning af 
internationale festivaler og øvrige koncertarrangører, ensembler, komponister mv. vedrørende den 
danske scene for ny, eksperimenterende musik og lydkunst, støtte- og residency-muligheder, 
samarbejder m.m. 
 
Snyk lægger i sin strategi for 2017 – 2020 vægt på at styrke tværgående elementer som køn, 
diversitet og talentudvikling. På dette område har Snyk gennemført en række aktiviteter, som 
eksemplificeres under nationale projektaktiviteter. 
 
Sammenfattende er det bestyrelsens og ledelsens opfattelse, at Snyks aktiviteter i 2017 har 
understøttet både Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik og Snyks egen vision og 
mission, som den fremgår af rammeaftalen for 2017-2020. Dette eksemplificeret ved tre store og 
væsensforskellige aktiviteter i 2017: i maj var Snyk en del af en omfattende musikeksportsatsning i 
Japan, hvor 30 danske musikere turnerede i landet. Efterfølgende var tilbagemeldingerne fra 
deltagerne, at setuppet havde været eksemplarisk, og at aktiviteterne havde givet værdifulde 
kontakter og erfaringer. I samarbejde med Statens Museum for Kunst og Dansk Komponistforening 
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afholdt Snyk en stor konference om lydkunst med 99 deltagere og med profilerede danske og 
internationale fagpersoner blandt oplægsholderne. Dertil var Snyks G((o))ng Tomorrow Festival 
helårsaktiv med arrangementer afholdt i samarbejde med institutioner som SMK, Jazzhouse, 
Glyptoteket og Bremen Teater, som fik stor opmærksomhed fra publikum og blandt andet 
helsidesdækninger i både Politiken og Berlingske. 
 

Målopfyldelse på SNYK’s opgaveområder i 2017 
 
I det følgende gennemgås Snyks fire opgaveområder, som de er defineret i rammeaftalen for 2017 
– 2020, med en generel vurdering af opfyldelsesgrad samt eksempler på aktiviteter. Nøgletal og 
indikatorer for hvert opgaveområde er præsenteret i afsnittet om nøgletal og indikatorer til sidst i 
regnskabet. 
 

I. Informations-, rådgivnings- og netværksvirksomhed 
 

II. Projektvirksomhed 
 

III. Tilskudsvirksomhed 
 

IV. Indtægtsdækket virksomhed 
 

1 Information, rådgivning og netværk 
 
På dette opgaveområder er aftalt følgende resultatmål med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg 
for Musik: 
 

Opgave Resultatmål 
Informations-, 
rådgivnings-, og 
netværksvirksomhed 
 

· SNYK fremmer diversitet og øger synligheden af aktiviteter i 
hele Danmark og udlandet indenfor SNYK’s genreområder 
 

· SNYK optimerer og skaber synergi mellem digital og 
aktivitetsbaseret rådgivnings- og netværksvirksomhed over 
for aktører inden for SNYKs genreområder i både Danmark 
og udlandet 

 
· SNYK fremmer sammenhængskraften og 

netværksvirksomheden blandt regionale spillesteder, 
festivaler og øvrige arrangører i dansk musikliv med fokus på 
vækstlag, smalle genrer samt nystartede initiativer og skaber 
rammer for synergi og øget aktivitet mellem disse 

 
· SNYK styrker musik-aktører støttet af Statens Kunstfond i 

deres arbejde med økonomi og administration 
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På dette opgaveområde bogførte Snyk i 2017 indtægter på kr. 1,24 mio. og udgifter på kr. 1,19 mio. 
med et overskud på kr. 47.722. 
 
Information 
 
Snyk har gennem 2017 udsendt i alt 42 nyhedsbreve og præsenteret et meget stort antal artikler på 
sin webside. Ligeledes har Snyk som i tidligere år vedligeholdt en event- og musikkalender i løbet af 
2017. Disse informationskilder er meget velbesøgte, se afsnit om nøgletal, præsenterer antal 
brugere på platformene, hvor de realiserede tal vedrørende antal brugere i 2017 på hhv. snyk.dk, 
g((o))ngtomorrow.dk og koncertkalenderen er 61.657, 15.322, 12.461 imod målindikatorer for 2017 
på hhv. 60.000, 15.000 og 10.000. 
 
Snyk har i 2017 udviklet en ny webplatform, der blev præsenteret i december 2017. Det er 
forventningen, at den moderniserede platform vil styrke en øget dialog med Snyks aktører og 
brugere, og at Snyks aktører fra 2018 i høj grad vil anvende platformen til at præsentere sig selv og 
relevante events. 
 
Snyk vurderer, at målopfyldelsen er tilfredsstillende. 
 
Rådgivning og netværk i Danmark 
 
Snyk har ydet rådgivning til en række aktører i genremiljøet i 2017 på forskellige områder. Eksempler 
herpå er markedsføring og promovering af koncerter og events, kunstnerkontrakter, 
fondsansøgninger, festivaletablering samt politisk lobbyarbejde med henblik på effektiv event-
tilrettelæggelse i forhold til lokale betingelser. Dette arbejde har omfattet både ny 
kompositionsmusik, ny elektronisk musik og lydkunst. Ligeledes har Snyk rådgivet danske kunstnere 
om muligheder og fremgangsmåder i forhold til at etablere sig på udenlandske markeder. 
 
Vedrørende styrkelsen af netværk i Danmark har Snyk haft særligt fokus på det Jyske gennem 
netværksbesøg i Aarhus, der har omfattet blandt andet DIEM og ARoS. Ligeledes har Snyk støttet 
Thy Center for Musical Arts, Struer Tracks samt festivalen Open Days i Aalborg gennem 
netværksbesøg, rådgivning og PR. Endvidere har Snyk i samarbejde med Dansk Komponistforening 
afholdt flere åbne netværksseminarer for aktører i både Aarhus og København med fokus på dels at 
styrke aktørernes eget faglige netværk, dels at forbedre mulighederne for lydkunsten i små og store 
institutioner samt i det offentlige rum. 
 
Snyk har i 2017 etableret en metode baseret på ”Ønskekvisten” til måling af nationale aktørers 
tilfredshed med og bedømmelse af Snyk. Målingen er baseret på tre parametre (”Villen”, ”Kunnen” 
og ”Skullen”), der skal måle Snyks ønske om at yde støtte, evne til at yde støtte samt Snyks 
innovative kraft. 1 er en lav værdi og 5 en høj værdi. Baseret på en stikprøvebaseret 
spørgeskemaundersøgelse har Snyk opnået en score på hhv. 4.8, 4.1 og 4.2. Snyk vil i rammeårene 
gentage undersøgelsen og forbedre indsamlingen af repræsentative data. 
 
Snyk har i 2017 haft en række samarbejds- og netværkspartnere i Danmark, herunder artFREQ.Freq, 
Bremen Teater, Cinemateket, Copenhagen Architecture Festival, Copenhagen Jazz Festival, Cph:Pix, 
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Glyptoteket, Holmens Kirke, JazzDanmark, Jazzhouse, KoncertKirken, Kubrick Festival 2017, Peryton 
Galleri, Proton, RMC, Skuespilhuset, Statens Museum for Kunst, Thorvaldsens Museum, Vega og 
Vinterjazz, der bidrager til Snyks muligheder for at påvirke, rådgive og udvikle genremiljøet. 
 
I Snyk’s samarbejdsprojekter udgør kunstinstitutionerne et vigtigt supplement til eksisterende 
musikvenues. Ikke mindst har arbejdet styrket de medvirkende institutionernes tværfaglige og 
tværsektorielle arbejde med publikumsudvikling og målgrupper, hvilket har øget antallet af 
musikaktiviteter på de respektive institutioner. Effekten er bl.a. at et større antal musikere, også 
flere upcomming, har kunne bruge de anerkendte og velbesøgte institutioner som showcase for 
deres nye projekter. 
 
Snyk vurderer, at målopfyldelsen er tilfredsstillende. 
 
2 Projektvirksomhed 
 

Opgave Resultatmål 
Projektvirksomhed · 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 
 

· SNYK optimerer det langsigtede internationale 
udvekslingsarbejde inden for SNYKs genreområder 

 
På dette opgaveområde bogførte Snyk i 2017 indtægter på kr. 3,25 mio. og udgifter på kr. 3,27 mio. 
med et underskud på kr. 14.900. 
 
G((o))ng Tomorrow 
 
G((o))ng Tomorrow har fortsat udviklet traditionen for stærke og alsidige samarbejder i det 
københavnske kulturliv og har præsenteret alt fra upcoming dansk musik som We Like We, Mette 
Rasmussen og Ragnhild May til internationale stjerner som Terry Riley (hans første besøg på dansk 
grund siden 1993). G((o))ng Tomorrow har fået uhørt meget pressedækning i 2017 med 
helsidesomtaler i Politiken, Berlingske m.fl. af koncerter med Midori Takada, Terry Riley, Keiji Haino 
og We Like We/Jacob Kirkegaard. 
 
G((o))ng Tomorrow Festival afholdt i 2017 16 koncerter og G((o))ng on Tour afholdt 21 
arrangementer. Publikumstal for G((o))ng Tomorrow Festival og G((o))ng On Tour er samlet på 
7.823. 
 
Både alene og i samarbejde med en række aktører har Snyk via festivalen arbejdet på at udvikle den 
faciliterende, rådgivende og understøttende dimension i festivalarbejdet til gavn for det musikalske 
miljø. Eksempler herpå er kuratering af lydkunst på bl.a. Glyptoteket, Thorvaldsens Museum og Den 
Frie Udstillingsbygning, nye kunstneriske møder mellem unge danske komponister og internationalt 
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anerkendte musiker som fx ved uropførelsen af Julie Kjærs banebrydende værk ‘This Is Where You 
See Me’ og netværksmøder for internationale aktører under festivalen. 
 
G((o))ng Tomorrow 2017 har styrket det internationale samarbejde ved netværksarbejde med for 
eksempel det europæiske NICAF-netværk, aktører i USA og Canada og gennem Opposite2017 - en 
storstilet satsning på dansk musik i Japan i samarbejde med Jazzhouse og JazzDanmark. Dertil har 
Snyk via festivalen gennemført workshops, seminarer og artist talks til gavn for styrkelsen - og 
diskussionen - af øvrige københavnske aktørers arbejde med ny, eksperimenterende musik og 
lydkunst. 
 
Med samme metode som beskrevet under sektion 2.1.2 (Rådgivning og netværk i Danmark) har 
Snyk i 2017 etableret en ”Scout”-funktion for G((o))ng Tomorrow festivalen. Baseret på 85 korte 
interviews fordelt på festivalens events har Snyk beregnet en score på (”Villen”, ”Kunnen”, 
”Skullen”) hhv. 4.6, 4.1 og 4.0. Det er planen at anvende disse tal som udgangspunkt og gentage 
målingerne i den resterende del af ramme-perioden. 
 
2017 var et begivenhedsrigt år for G((o))ng Tomorrow, hvor tre begivenheder i særdeleshed skiller 
sig ud 

1. Det er tilfredsstillende, at det kontinuerlige samarbejde med Glyptoteket og øvrige større 
kunstinstitutioner er fortsat og udviklet. 

 
2. G((o))ng Tomorrows helårsaktiviteter indbefattede meget omtalte koncerter med den 

japanske kultmusiker Midori Takada, der spillede en udsolgt koncert på Jazzhouse og en 
koncert med legenden Terry Riley på Bremen Teater - hans første besøg i Danmark i 25 år. 

 
3. G((o))ng Tomorrow festivalen leverede igen alt fra uropførelser af danske musikere til store 

tværkunstneriske satsninger med prominente internationale navne. Og resultatet blev en 
velbesøgt festival, der fik betydelig pressedækning. De danske projekter arbejder vi pt. på 
at eksportere til udenlandske markeder. 

 
Snyk vurderer, at målopfyldelsen har været meget tilfredsstillende. 
 
Snyk har i sin afrapportering til Københavns Kommune vedrørende kommunens bevilling til G((o))ng 
Tomorrow 2017 meddelt, at alle forudsætninger i kommunens bevillingsskrivelse er opfyldt. 
 
National projektvirksomhed 
 
På det nationale projektvirksomhedsområde har 2017 været et aktivt år, hvor Snyk har gennemført 
en lang række projekter enten alene eller i samarbejde med relevante partnere. I samarbejde med 
SPOR Festival deltog Snyk i åbningen af Aarhus Kulturby i forbindelse med SPORs New Music School, 
ligesom Snyk medvirkede til gennemførelsen af lydinstallationsprojektet The OverHEARD i Aarhus 
og seks andre byer i Region Midtjylland. I Thy bistod Snyk med støtte til Bronzealder Musiktræf i 
samarbejde med Thys regionale spillested, Snyk støttede lydkunstbiennalen Struer Tracks i Struer 
og Klang festival i KoncertKirken i København, hvor Snyk var vært for fem artist talks og ansvarlig for 
det tilhørende besøgsprogram. 
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I Aarhus gennemførte Snyk i samarbejde med Dansk Komponist Forening et velbesøgt 
netværksseminar med temaet “Hvad gør vi med lydkunsten”. Under Aarhus Festuge støttede Snyk 
opførelsen af Niels Lyhne Løkkegaards ”Triangular Mass”. Ligeledes gennemførte Snyk i samarbejde 
med Hotel Pro Forma, Dansk Komponistforening, Performing Arts Platform Aarhus, Edition Wilhelm 
Hansen og Den 4. Væg ”Moving Opera 1 og 2” – de første to af fire seminarer for musik- og 
scenekunstmiljøet om fremtidens musikdramatik. Desuden gennemførte Snyk i samarbejde med 
Dansk Komponistforeningi slutningen af 2017 konferencen ”Presenting Sound Art” med fokus på at 
skabe bedre betingelser for lydkunst i danske kunst- og kulturinstitutioner. 
 
Diversitet, køn, talentudvikling er væsentlige elementer i Snyks strategi, og dette var blandt andet 
afspejlet til G((o))ng Tomorrows festivalåbning med Neue Vocalsolisten fra Stuttgart, der er et af 
Europas mest virtuose vokalensembler for den nyeste musik. Neue Vocalsolistens syv sangsolister 
og seks spritnye værker af komponister fra Middelhavsregionen bragte kompositioner fra Tyrkiet, 
Libanon og Syrien til København for første gang og gav mulighed for at opleve musiktraditioner fra 
én af de mest sammensatte regioner i verden. 
 
Gennem 2017 har Dansk Komponistforening sammen med Edition Wilhelm Hansen, Edition S og 
Snyk udarbejdet en helt ny repertoirestatistik, der blev præsenteret i 2018, som den første af sin 
slags i Danmark. Statistikken dækker tre års repertoire i danske koncerthuse, operahuse og 
koncertsale (2015/16, 16/17, 17/18) og dokumenterer en markant skævvridning i forhold til 
kønsfordelingen af komponister på danske repertoirer. Statistikken viser, at 95% af musikken, der 
opførtes i danske koncertsale de sidste tre år, var skrevet af mænd, og at meget få ensembler og 
orkestre programsætter ny musik af kvinder. Der ligger derfor en vigtig opgave for en organisation 
som Snyk i at få gjort den ny musik skabt af kvinder til en naturlig del af det repertoire, som 
ensembler og orkestre vælger ud fra. Bl.a. for at bidrage til et samfund, hvor der præsenteres musik 
skrevet af og til vores tid. Repertoirestatistikken har bevirket, at den offentlige debat på dette 
område nu kan understøttes af et faktuelt grundlag. 
 
Vedrørende talentudvikling har Snyk aktivt støttet SPOR New Music School - et Aarhusbaseret 
projekt, som giver børn og unge i Midtjylland mulighed for at komponere og opføre deres egen 
musik. Undervisningen varetages af professionelle ensembler og komponister, og det hele 
kulminerer under SPOR festival i foråret, hvor eleverne står klar med deres egne helt nye 
kompositioner på festivalens hovedscene. Snyk har ligeledes iværksat Bang on a Can-samarbejdet, 
som giver unge komponister mulighed for at tage et lærings-ophold i USA. 
 
Snyk vurderer at målopfyldelsen er tilfredsstillende. 
 
International projektvirksomhed 
 
Snyk har i 2017 gennemført en række netværksmøder i festivalnetværket NICAF. NICAF har haft en 
konsulent ansat til udarbejdelse af en fælles EU-ansøgning med henblik på at opnå EU-støtte til 
publikumsudvikling. Planen var at indlevere ansøgningen i 2017, men på grund af tekniske 
problemer er indlevering af ansøgningen udsat til 2018. 
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I 2017 gennemførte Snyk en stor satsning med Opposite 2017, hvor Snyk i samarbejde med 
Jazzhouse og Statens Kunstfond præsenterede dansk musik i Tokyo i foråret 2017. Satsningen blev 
vurderet som succesfuld og har medført en række opfølgende initiativer og samarbejder mellem 
danske og japanske kunstnere, herunder “Miracle” under G((o))ng Tomorrow Festival. 
 
Snyk har ligeledes støttet den danske trombonist Christian Larsen på residency i USA under 
MassMoca Bang on a Can Summer festival i North Adams, Massachusetts. Ligeledes støttede Snyk 
en koncert med Jacob Kirkegaard, der lavede en live fremførelse af Else Marie Pades “Faust Suite” i 
samarbejde med Kammerklang i London. I forbindelse med Gaudeamus Music Week i Utrecht, 
Holland, støttede Snyk et dansk fokus med: SØS Gunver Ryberg, Mads Emil Nielsen og Lars Kyndes 
Tasteful Turntable i partnerskab med den hollandske arrangør. 
 
Snyk støttede ligeledes Ensembler Adapter: Simon Løffler Fokus ved Transit Festival i Leuven, 
Belgien i partnerskab med den Belgiske arrangør, og Snyk har støttet opførelsen af Niels Lyhne 
Løkkegaards ”Sound X Sound” ved ISCM World Music Days i Vancouver, Canada. 
 
Snyk vurderer, at Opposite-satsningen var særskilt vellykket. Både fordi de deltagende musikere i 
evalueringen tilkendegav, at den anlagte metode, hvor de deltagende artister skulle skaffe tre shows 
i Japan selv for at blive en del af Opposite, havde været god. Den sikrede stor turnévirksomhed af 
danske artister i Japan, og artisterne rapporterede tilbage, at de både havde spillet vigtige jobs og 
indgået væsentlige samarbejder og nye netværk med japanske musikere. Også modellen med at 
lade en gruppe af japanske musikkyndige med kendskab til det japanske marked udvælge de 
deltagende danske artister var god, da den sikrede, at deltagernes musik havde en relevans på det 
japanske marked. Derfor vil Snyk fremadrettet i vid udstrækning benytte sig af Opposite-modellen, 
når Snyk laver eksportprojekter. 
 
I løbet af 2017 har Snyk ligeledes samarbejdet med Dacapo Edition S vedrørende planlægning og 
udvikling af et USA-Canada projekt støttet af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik. 
 
Snyk vurderer, at målopfyldelsen på dette område er tilfredsstillende. 
 
3 Tilskudsvirksomhed 
 

Opgave Resultatmål 
Tilskudsvirksomhed · SNYK fremmer diversitet og fornyelse i det danske musiklivs 

internationale koncertaktiviteter i ind- og udland 
 
På dette opgaveområde bogførte Snyk i 2017 indtægter på kr. 250.000 og udgifter på kr. 288.522 
med et underskud på kr. 38.522. Underskuddet absorberes af Snyks overskud på område 2.1, 
således at Snyk på det fuldt bevillingsfinansierede område (afdelinger 1 - 3) er i balance. Snyk har i 
2017 valgt at bogføre alle bevilgede udgifter (også selvom de først betales i 2018), og fremadrettet 
- efter 2017 - vil dette princip bevirke, at udgifter og indtægter på transportstøtteområdet er i 
balance. 
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Snyks tilskudsvirksomhed i 2017 vedrører primært forvaltningen af ordningen vedrørende pulje til 
international transportstøtte. Snyk har administreret puljen siden 2008. Hertil kommer, at Snyk 
uddeler en række enkeltstående tilskud til institutioner og aktører i Danmark og udlandet, der dog 
ikke er indeholdt i ovenstående budget- og regnskabstal. 
 
Transportstøtteordningen 
 
Der blev i 2017 i alt indsendt 90 ansøgninger til Snyk vedrørende international transportstøtte, hvor 
i alt 53 blev tildelt støtte. Der er i alt uddelt støtte for kr. 195.931 i 2017. Der henvises til bilag 4 for 
en liste over modtagerne af transportstøtte-bevillingerne. 
 
Det bemærkes, at der ved udgangen af 2016 var uddelt midler til brug i 2017, således at den reelle 
saldo til bevilling i 2017 udgjorde kr. 181.302. Ligeledes er nogle midler i 2017 bevilget til brug i 
2018, således at den årlige ramme på kr. 215.000 pr. år søges overholdt. Der er således hensat 
midler på Snyks balance ultimo 2017 til betaling af transportstøtte i 2018. 
 
Støtten administreres af Snyk, men bevilges af Snyks TRIM-udvalg der gennemgår ansøgningerne 
under hensyntagen til en række kriterier, der understøtter Snyks målsætning på området. 
 
Snyk vurderer, at målopfyldelsen er tilfredsstillende. 
 
Øvrige støtteaktiviteter 
 
Snyk tildeler projektstøtte og/eller tilskud på enkeltsagsbasis, hvor der træffes aftale med modtager 
efter løbende dialog med Snyk til projekter og aktiviteter, der passer ind i Snyks nationale og 
internationale strategi. 
 
Ligeledes uddeler Snyk midler i forhold til en række særbevillinger fra PSU udover den årlige 
rammebevilling. Det bemærkes, at støttebetalingerne understøtter flere af Snyks ovenstående 
opgaveområder. 
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I 2017 har SNYK for eksempel støttet: 
New Music – New Audiences (AUD)    Kr. 7.500 
Struer Tracks     Kr. 20.000 
Thy Musik      Kr. 7.500 
Vinyl Records (Holland)     Kr. 52.174 
Holland-Belgien     Kr. 75.000 
Spor Festival      Kr. 12.625 
Sparkling Sounds Festival     Kr. 5.000 
Klang Festival     Kr. 7.500 
Mass-Moca (USA)     Kr. 39.202 
Klang gæsteprogram     Kr. 14.985 
Gaudeamus Muziekweek (Holland-Belgien)   Kr. 67.115 
Kammerklang (Else Marie Pade projekt i UK)   Kr. 60.000 
Copenhagen PIX     Kr. 5.000 
Opposite Festival     Kr. 30.000 
Ialt      Kr. 402.101 
 
4 Indtægtsdækket virksomhed 
 

Opgave Resultatmål 
Indtægtsdækket 
virksomhed 

· SNYK faciliterer musiklivets arbejde med økonomi og 
regnskab og optimerer aktørernes ressourcer til musikfaglige 
aktiviteter 

 
På dette opgaveområde bogførte Snyk i 2017 indtægter på kr. 12.800 excl. moms og udgifter på kr. 
14.037 excl. moms med et underskud på kr. 1.237. 
 
2017 blev året hvor Snyk indgik de første to driftsaftaler med institutioner støttet af Statens 
Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, hvorefter Snyk varetager institutionernes bogholderi og 
momsregnskab samt bistår med rapportering, udarbejdelse af budgetlægning og budgetopfølgning. 
 
Snyk har endvidere bistået en række institutioner med rådgivning uden betaling vedrørende 
ovenstående emner og er i dialog med flere institutioner med mulighed for, at Snyk kan indgå 
driftsaftaler med institutionerne i 2018. 
 
Snyk vurderer at opstarten af dette opgaveområder er forløbet rimeligt, dog med den modifikation 
at det målsatte antal serviceaftaler ikke blev nået i 2017. 

Udvikling i administration, ledelse og økonomi generelt 
 
Snyk har i 2017 videreført det arbejde, der blev igangsat i 2016 vedrørende Snyks organisatoriske 
udvikling, der skal sikre at Snyk står godt rustet de kommende år med en fast bemanding af hel- og 
deltidsansatte medarbejdere, der dækker Snyks opgaveområder på hensigtsmæssig vis. 
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Der har været fokus på uddelegering af arbejdsopgaver og beslutningskompetence til de tre 
fastansatte medarbejdere, anerkendende ledelse og opbygning af de værktøjskasser Snyk 
fremadrettet skal anvende. Snyks IT-platform er ændret, så IT-værktøjerne nu udelukkende er 
cloudificerede. Snyk har implementeret et nyt økonomisystem og en betalingsplatform, PLEO, der 
tilsammen betyder, at Snyk er blevet kontantløst og dermed har kunnet lukke sin kontantkasse. 
 
Servicemål 
 
Snyk har med henblik på at levere en professionel betjening af aktører og øvrige interessenter 
opstillet en række servicemål for rammeperioden. 
 

SNYKS Servicemål 2017 – 2020 
Ydelse Mål 

SNYK udvikler og styrker musiklivet i 
Danmark og dansk musik i udlandet og 

modtager i den sammenhæng 
henvendelser, anmodninger og 
ansøgninger via elektronisk post 

E-mail besvares indenfor maksimalt 24 
timer i arbejdsugen 

SNYK modtager telefoniske 
henvendelser, anmodninger og 

ansøgninger 

Indenfor SNYKs telefontid (se 
snyk.www.dk) besvares telefonopkald 

øjeblikkeligt 

Personlige henvendelser til SNYK 
Personlige henvendelser i SNYKs kontor 

(se snyk.www.dk) modtages med 
maksimalt 5 minutters ventetid 

SNYK yder transportstøtte til udøvende 
musik kunstnere indenfor SNYK’s 

genreområde 

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

årligt) 
 
Snyk fører ikke detaljeret statistik vedrørende servicemålene, men anvender målsætningerne som 
guidelines for sin betjening af Snyks interessenter og aktører. 
 
Snyk vurderer, at servicemålsætningerne generelt er opfyldt på tilfredsstillende vis. 
 

Forventninger til 2018 
 
Snyk har store forventninger til 2018. Det budgetterede økonomiske resultat for 2018 medfører 
balance mellem indtægter og udgifter og en fastholdelse af Snyks egenkapital omkring kr. 200.000. 
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Som led i Snyks strategiske arbejde forventer Snyk i 2018 at færdiggøre en analyse og kortlægning 
af Snyks genreområde. Den systematiske kortlægning af genreområdet skal skabe forbedret evidens 
for de tiltag, Snyk har planlagt, og bidrage til endnu bedre at afdække genreområdets udfordringer 
såvel som muligheder. 
 
Snyk ønsker ligeledes at styrke sin profil i forhold til nyhedsformidling således, at Snyk i højere grad 
fremstår agendasættende og analytisk, og i mindre grad blot nyhedsformidlende. Med Snyks nye 
website bliver der endvidere mulighed for, at aktører i miljøet selv kan producere og præsentere 
nyheder på Snyks platform i form af opdatering af kalender og events. Herved håber Snyk, at 
nyhedsformidlingen fortsat vil blive oplevet som dækkende, og at Snyks ressourcer kan anvendes til 
at producere nyheder og informationer på tværs af den almindelige nyhedsstrøm. 
 
Samarbejdet med de øvrige genreorganisationer har fortsat høj prioritet. Samarbejdet med Dacapo 
Edition S vil blive styrket i 2018 gennem samarbejdet om USA-Canada satsningen, ligesom den 
internationale dimension af Snyks virke vil blive fastholdt. Snyk vil også fortsat vægte arbejdet med 
aktører uden for hovedstadsområdet højt. Ligeledes vil Snyk i 2018 arbejde på at etablere tættere 
kontakt med sponsorer, fonde og den private sektor, der kan skabe rammer for langsigtede 
samarbejder til gavn for genremiljøet og Snyks aktører. 
 

Bestyrelsesformandens beretning 
 
SNYKs BESTYRELSE har i kalenderåret 2017 afholdt tre møder, hvor det ene inkluderede et seminar 
og det andet ansættelse af en ny leder for Snyk fra 1. januar 2018. 
 
Året åbnede med det glædelige budskab, at Kunstfondens Projektstøtteudvalg for Musik (PSU) 
godkendte Snyks budget for 2017. Vi var derfor med positivt afsæt inde i det første år af den nye 
Rammeaftale for perioden 2017-2020. 
 
Det første møde i bestyrelsen fandt sted den 28. marts, hvor vi til et lille seminar gjorde status over 
Snyks aktiviteter og resultater i 2016. Der var fuld tilfredshed med og stor glæde over det 
omfattende arbejde, der blev udført af Snyks daglige leder og bestyrelsen omkring indholdet, 
strategierne og resultatmålene førende frem til Rammeaftalen for årene 2017-2020. 
 
Der blev gjort status på Snyks to ”søjler”: produktions-søjlen og faciliterings-søjlen. I forhold til 
produktions-søjlen drøftede bestyrelsen G((o))ng Tomorrow Festivalen samt de nationale og de 
internationale aktiviteter. I forhold til faciliterings-søjlen blev især kommunikation, netværk og 
rådgivning samt transportstøtten drøftet. 
Alt i alt fandt bestyrelsen udviklingen og resultaterne i de to søjler gode og meget tilfredsstillende. 
 
En særlig status blev gjort over det nye Snyk-element, den indtægtsdækkede virksomhed, som blev 
skønnet godt-på-vej. 
 
Andet møde i bestyrelsen fandt sted den 13. juni umiddelbart forud for Snyks årlige 
Repræsentantskabsmøde samme dag i Admiral Gjeddes Gaard. 
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Her blev det meddelt, at Thorbjørn Tønder Hansen havde fået ny stilling som direktør for Ultima 
Festivalen i Oslo. Forventet tiltrædelse 1. december 2017. 
 
Endvidere blev årsberetningen for 2016 samt årsregnskabet for 2016 for det samlede Snyk og for 
G((o))ng Tomorrow godkendt. 
 
Bestyrelsen modtog fra Dansk Musiker Forbund meddelelse om, at man havde genudpeget Anders 
Laursen som DMFs repræsentant i Snyks bestyrelse for en ny 3-års periode. Endvidere blev Anna 
Berit Asp Christensen genudpeget indenfor gruppen selvsupplerende medlemmer for perioden 
2017-2020. 
 
Ejnar Kanding blev ny-udpeget som bestyrelsesmedlem indenfor den selvsupplerende gruppe for 
perioden 2017-2020. Dette efterlod pladsen som suppleant til bestyrelsen ledig til besættelse ved 
efterfølgende repræsentantskabsmøde. 
 
Med Thorbjørn Tønder Hansen udenfor døren gennemgik bestyrelsen tidsplan og procedure for 
opslag af stillingen som ny daglig leder af Snyk. Fastsættelse af opslags-dag blev den 14. august med 
ansøgningsfrist den 18. september. Der blev nedsat et udvalg på tre personer, som skulle udarbejde 
opslagets ordlyd til efterfølgende godkendelse pr. mail af bestyrelsen samt – når tid kom, gennemgå 
indkomne ansøgninger og indstille til bestyrelsen hvilke ansøgere, man ønskede til samtale. 
 
Repræsentantskabsmødet efterfølgende forløb på en god måde med stor deltagelse i debatten om 
Snyks aktiviteter og ikke mindst om forventningerne til samme. Flere kandidater stillede op til de 
ledige pladser i bestyrelsen, og det blev en dag med kamp-afstemninger. Til bestyrelsen blev nyvalgt 
Jesper Lützhøft og som ny suppleant Lotte Anker. 
 
Efter Repræsentantskabsmødet blev der i den nye bestyrelse afholdt et minimøde med det ene 
formål at vælge bestyrelsesformand for 2017-2019. Erik Bach blev enstemmigt genvalgt som 
bestyrelsesformand for perioden 2017-2019. 
 
På det tredje møde i bestyrelsen den 12. oktober forløb en god del af mødet med at beslutte endelig 
ansættelse af en ny daglig leder. Forud var gået processen med godkendelse af ordlyd af opslag om 
ny lederstilling, udvælgelse af kandidater til samtale og endelig indstilling til vedtagelse om 
ansættelse på her nævnte møde den 12. oktober. Bestyrelsen vedtog enstemmigt at ansætte Bjarke 
Svendsen som ny daglig leder af Snyk fra om muligt den 1. december 2017. 
 
På samme møde godkendte bestyrelsen Snyks budget for 2018 og indstillede kandidater til 
Transportstøtte- og ISCM-udvalgene (TRIM Udvalget 2018: Morten Riis, Anna Klett og Christian 
Skovberg Jensen). 
 
Erik Bach 
Bestyrelsesformand for Snyk 
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Årets Resultat 
 
Årets resultat viser et underskud på kr. 6.968 som udgør 0,15% af den samlede omsætning på kr. 
4.754.526. Udgifterne udgør kr. 4.761.464. 
 
Årets resultat overføres til egenkapitalen. 
 
 
Det kommende års drift 
I 2018 vil SNYK fortsætte udviklingen af det faglige arbejde i henhold til opgaver og resultatmål i 
SNYKs nye rammeaftale med PSU. 
 
I løbet af 2018 vil SNYK arbejde inden for nu tre hovedområder og et ekstra område: 

· Informations-, rådgivnings- og netværksvirksomhed 
· Projektvirksomhed 
· Tilskudsvirksomhed 

 
Og dertil kommer: 

· Indtægtsdækket virksomhed inden for økonomi og regnskab. 
 



SNYK

Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Årsregnskabet for SNYK er aflagt i overensstemmelse med fondslovgivningen, og som følge heraf god 
regnskabsskik 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.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

BUDGET

Det medtagne budget er det i 2017 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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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:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, 3-5 år

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.900 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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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 

Samlet
Budget
2017 2017 2016 2015

Note kr. kr. kr. kr.

INDTÆGTER

1 Driftstilskud fra staten 2.980.223 2.998.104 2.980.223 2.980.223
2 Øvrige tilskud fra staten 701.000 360.317 193.814 102.843
3 Tilskud fra kommuner og regioner 500.000 515.500 508.000 500.000
4 Fonde 370.000 524.419 192.467 433.690
5 Sponsorer 0 12.000 45.000 0
6 Egenindtægter 235.000 344.186 245.274 232.738

Indtægter i alt 4.786.223 4.754.526 4.164.778 4.249.494

7 Finansielle indtægter 25.000 0 2 4

Indtægter, total 4.811.223 4.754.526 4.164.780 4.249.498

UDGIFTER

8 Løn fast ansatte 1.931.321 1.971.827 1.155.244 890.185
9 Løn løst ansatte 170.000 293.903 668.785 334.281

10 Administrationsomkostninger 339.900 499.829 625.174 561.049
11 Produktionsomkostninger 1.776.000 1.534.403 1.217.827 1.928.708
12 Tilskudsudbetaling 215.000 272.919 167.621 213.839
13 Lokaleomkostninger 188.000 156.483 206.912 153.838
14 Øvrige udgifter 158.000 32.100 43.457 70.367

Udgifter i alt 4.778.221 4.761.464 4.085.020 4.152.267

Finansielle udgifter 0 0 0 0

Udgifter, total 4.778.221 4.761.464 4.085.020 4.152.267

ÅRETS RESULTAT 33.002 -6.938 79.760 97.231

Nøgletal for personale

Personale, fastansatte årsværk 2,5 3,3 3,0 1,9
Personale, løstansatte årsværk 1,5 0,6 1,2 2,3
Personale, frivillige årsværk 2,5 0,5 2,0 2,5

Personale, årsværk i alt 6,5 4,4 6,2 6,7

SNYK
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 

SNYK

SNYK - Formidling (afd. 1)
Budget
2017 2017 2016 2015

Note kr. kr. kr. kr.

INDTÆGTER

1 Driftstilskud fra staten 711.827 712.827 750.000 1.097.223
6 Egenindtægter 0 490 0 0

Indtægter i alt 711.827 713.317 750.000 1.097.223

7 Finansielle indtægter 0 0 2 4

Indtægter, total 711.827 713.317 750.002 1.097.227

UDGIFTER

8 Løn fast ansatte 449.507 463.378 289.226 609.057
9 Løn løst ansatte 32.965 76.118 316.256 151.740

10 Administrationsomkostninger 87.878 97.265 19.598 -11.782
11 Produktionsomkostninger 37.362 7.922 19.161 227.496
13 Lokaleomkostninger 51.645 32.858 65.492 53.970
14 Øvrige udgifter 43.403 7.544 43.457 70.367

Udgifter i alt 702.760 685.085 753.190 1.100.848

Finansielle udgifter 0 0 0 0

Udgifter, total 702.760 685.085 753.190 1.100.848

ÅRETS RESULTAT 9.067 28.232 -3.188 -3.621
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 

SNYK

SNYK - Rådgivning og netværk i DK (afd. 2)
Budget
2017 2017 2016 2015

Note kr. kr. kr. kr.

INDTÆGTER

1 Driftstilskud fra staten 517.660 526.541 280.000 278.000
6 Egenindtægter 0 375 0 0

Indtægter i alt 517.660 526.916 280.000 278.000

7 Finansielle indtægter 0 0 0 0

Indtægter, total 517.660 526.916 280.000 278.000

UDGIFTER

8 Løn fast ansatte 289.708 354.929 89.103 40.000
9 Løn løst ansatte 21.246 47.381 37.189 24.000

10 Administrationsomkostninger 56.638 74.111 75.151 91.000
11 Produktionsomkostninger 82.967 57 56.310 46.717
13 Lokaleomkostninger 33.285 25.169 16.994 13.000
14 Øvrige udgifter 27.974 5.778 0 0

Udgifter i alt 511.818 507.425 274.747 214.717

Finansielle udgifter 0 0 0 0

Udgifter, total 511.818 507.425 274.747 214.717

ÅRETS RESULTAT 5.842 19.491 5.253 63.283
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 

SNYK

SNYK - International transportstøtte (afd. 3)
Budget
2017 2017 2016 2015

Note kr. kr. kr. kr.

INDTÆGTER

1 Driftstilskud fra staten 250.000 250.000 350.000 347.000

Indtægter i alt 250.000 250.000 350.000 347.000

7 Finansielle indtægter 0 0 0 0

Indtægter, total 250.000 250.000 350.000 347.000

UDGIFTER

8 Løn fast ansatte 15.000 0 50.507 22.000
9 Løn løst ansatte 0 3.000 70.065 46.000

10 Administrationsomkostninger 20.000 450 33.138 40.000
11 Produktionsomkostninger 0 12.154 17.415 17.896
12 Tilskudsudbetaling 215.000 272.919 167.621 213.839
13 Lokaleomkostninger 0 0 8.497 6.000

Udgifter i alt 250.000 288.523 347.243 345.735

Finansielle udgifter 0 0 0 0

Udgifter, total 250.000 288.523 347.243 345.735

ÅRETS RESULTAT 0 -38.523 2.757 1.265
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 

SNYK

G((o))ng Tomorrow (afd. 4)
Budget
2017 2017 2016 2015

Note kr. kr. kr. kr.

INDTÆGTER

1 Driftstilskud fra staten 678.830 678.830 400.000 165.000
2 Øvrige tilskud fra staten 420.000 60.000 16.700 0
3 Tilskud fra kommuner og regioner 500.000 515.500 508.000 500.000
4 Fonde 300.000 413.277 170.190 277.089
5 Sponsorer 0 12.000 45.000 0
6 Egenindtægter 205.000 315.062 220.834 217.534

Indtægter i alt 2.103.830 1.994.669 1.360.724 1.159.623

7 Finansielle indtægter 25.000 0 0 0

Indtægter, total 2.128.830 1.994.669 1.360.724 1.159.623

UDGIFTER

8 Løn fast ansatte 694.274 719.717 322.378 67.128
9 Løn løst ansatte 82.581 96.078 120.973 30.541

10 Administrationsomkostninger 86.855 189.360 203.755 125.831
11 Produktionsomkostninger 1.162.218 916.513 661.311 915.543
13 Lokaleomkostninger 51.043 67.695 47.951 35.868
14 Øvrige udgifter 42.898 11.716 0 0

Udgifter i alt 2.119.869 2.001.079 1.356.368 1.174.911

Finansielle udgifter 0 0 0 0

Udgifter, total 2.119.869 2.001.079 1.356.368 1.174.911

ÅRETS RESULTAT 8.961 -6.410 4.356 -15.288
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 

SNYK

SNYK - National projektvirksomhed (afd. 5)
Budget
2017 2017 2016 2015

Note kr. kr. kr. kr.

INDTÆGTER

1 Driftstilskud fra staten 411.311 419.311 500.000 497.000
2 Øvrige tilskud fra staten 0 27.000 20.000 10.000
4 Fonde 0 60.000 0 0
6 Egenindtægter 0 15.269 0 0

Indtægter i alt 411.311 521.580 520.000 507.000

7 Finansielle indtægter 0 0 0 0

Indtægter, total 411.311 521.580 520.000 507.000

UDGIFTER

8 Løn fast ansatte 243.012 254.366 192.005 86.000
9 Løn løst ansatte 17.821 36.372 79.939 53.000

10 Administrationsomkostninger 47.509 63.773 99.864 121.000
11 Produktionsomkostninger 46.683 138.610 77.048 191.173
13 Lokaleomkostninger 27.920 18.037 25.492 19.000
14 Øvrige udgifter 23.465 4.141 0 0

Udgifter i alt 406.410 515.299 474.348 470.173

Finansielle udgifter 0 0 0 0

Udgifter, total 406.410 515.299 474.348 470.173

ÅRETS RESULTAT 4.901 6.281 45.652 36.827
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 

SNYK

SNYK - International projektvirksomhed (afd. 6)
Budget
2017 2017 2016 2015

Note kr. kr. kr. kr.

INDTÆGTER

1 Driftstilskud fra staten 410.595 410.595 600.000 596.000
2 Øvrige tilskud fra staten 281.000 273.317 157.114 92.843
4 Fonde 70.000 51.142 22.277 156.601
6 Egenindtægter 0 190 24.440 15.204

Indtægter i alt 761.595 735.244 803.831 860.648

7 Finansielle indtægter 0 0 0 0

Indtægter, total 761.595 735.244 803.831 860.648

UDGIFTER

8 Løn fast ansatte 209.820 179.437 147.659 66.000
9 Løn løst ansatte 15.387 34.954 44.363 29.000

10 Administrationsomkostninger 41.020 60.833 160.720 195.000
11 Produktionsomkostninger 446.770 459.147 384.082 529.883
13 Lokaleomkostninger 24.107 12.724 33.989 26.000
14 Øvrige udgifter 20.260 2.921 0 0

Udgifter i alt 757.364 750.016 770.813 845.883

Finansielle udgifter 0 0 0 0

Udgifter, total 757.364 750.016 770.813 845.883

ÅRETS RESULTAT 4.231 -14.772 33.018 14.765
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 

SNYK

SNYK - Indtægtsdækket virksomhed (afd. 7)
Budget
2017 2017 2016

Note kr. kr. kr.

INDTÆGTER

1 Driftstilskud fra staten 0 0 100.223
6 Egenindtægter 30.000 12.800 0

Indtægter i alt 30.000 12.800 100.223

7 Finansielle indtægter 0 0 0

Indtægter, total 30.000 12.800 100.223

UDGIFTER

8 Løn fast ansatte 30.000 0 64.366
10 Administrationsomkostninger 0 14.037 32.948
11 Produktionsomkostninger 0 0 2.500
13 Lokaleomkostninger 0 0 8.497

Udgifter i alt 30.000 14.037 108.311

Finansielle udgifter 0 0 0

Udgifter, total 30.000 14.037 108.311

ÅRETS RESULTAT 0 -1.237 -8.088
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Balance pr. 31. december 

AKTIVER

2017 2016 2015
Note kr. kr. kr.

15 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 53.983 52.821 60.057

Materielle anlægsaktiver i alt 53.983 52.821 60.057

ANLÆGSAKTIVER I ALT 53.983 52.821 60.057

16 Andre tilgodehavender 704.529 404.090 228.480

Tilgodehavender i alt 704.529 404.090 228.480

17 Likvide beholdninger 522.975 741.534 576.147

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 1.227.504 1.145.624 804.627

AKTIVER I ALT 1.281.487 1.198.445 864.684

SNYK
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Balance pr. 31. december

PASSIVER

2017 2016 2015
Note kr. kr. kr.

Egenkapital primo 236.302 156.542 59.311
Overført overskud -6.938 79.760 97.231

EGENKAPITAL I ALT 229.364 236.302 156.542

18 Leverandører af varer og tjenesteydelser 286.701 492.373 200.203
19 Anden gæld 239.422 193.902 171.963
20 Periodeafgrænsningsposter 526.000 275.868 335.976

Kortfristet gæld i alt 1.052.123 962.143 708.142

GÆLD I ALT 1.052.123 962.143 708.142

PASSIVER I ALT 1.281.487 1.198.445 864.684

21 Eventualposter, pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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Noter 

Budget
2017 2017 2016 2015

Note kr. kr. kr. kr.

1 Driftstilskud fra staten

Driftstilskud fra Statens Kunstfond 2.980.223 2.998.104 2.980.223 2.980.223

Som fordeles således:
(1) Formidling 711.827 712.827 750.000 1.097.223
(2) Rådgivning og netværk i DK 517.660 526.541 280.000 278.000
(3) International transportstøtte 250.000 250.000 350.000 347.000
(4) G((o))ng Tomorrow 678.830 678.830 400.000 165.000
(5) National projektvirksomhed 411.311 419.311 500.000 497.000
(6) International projektvirksomhed 410.595 410.595 600.000 596.000
(7) Indtægtsdækket virksomhed 0 0 100.223 0

2.980.223 2.998.104 2.980.223 2.980.223

2 Øvrige tilskud fra staten

Statens Kunstfond 701.000 360.317 193.814 102.843

Som fordeles således:
(4) G((o))ng Tomorrow 420.000 60.000 16.700 0
(5) National projektvirksomhed 0 27.000 20.000 10.000
(6) International projektvirksomhed 281.000 273.317 157.114 92.843

701.000 360.317 193.814 102.843

3 Tilskud fra kommuner og regioner

Københavns Kommune 500.000 515.500 508.000 500.000

Som fordeles således:
(4) G((o))ng Tomorrow 500.000 515.500 508.000 500.000

500.000 515.500 508.000 500.000

SNYK
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4 Fonde

Kommunikation 0 0 0 30.000
Internationale projekter og netværk 0 0 0 126.601
Tilskud fra private fonde 370.000 524.419 192.467 277.089

Som fordeles således:
(4) G((o))ng Tomorrow 300.000 413.277 170.190 277.089
(5) National projektvirksomhed 0 60.000 0 0
(6) International projektvirksomhed 70.000 51.142 22.277 156.601

370.000 524.419 192.467 433.690

5 Sponsorer

Sponsorater 0 12.000 45.000 0

Som fordeles således:
(4) G((o))ng Tomorrow 0 12.000 45.000 0

0 12.000 45.000 0

6 Egenindtægter

Billetindtæger 72.702 38.848 21.364
Annonceindtægter 38.000 33.500 42.000
Øvrige indtægter 63.884 10.181 8.284
Salg af koncerter 169.600 162.745 161.090

Som fordeles således:
(1) Formidling 0 490 0 0
(2) Rådgivning og netværk i DK 0 375 0 0
(4) G((o))ng Tomorrow 205.000 315.062 220.834 217.534
(5) National projektvirksomhed 0 15.269 0 0
(6) International projektvirksomhed 0 190 24.440 15.204
(7) Indtægtsdækket virksomhed 30.000 12.800 0 0

235.000 344.186 245.274 232.738

34



Noter 

Budget
2017 2017 2016 2015

Note kr. kr. kr. kr.

SNYK

7 Finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter 25.000 0 2 4

Som fordeles således:
SNYK - gammel fordeling 0 0 0 4
(1) Formidling 0 0 2 0
(4) G((o))ng Tomorrow 25.000 0 0 0

25.000 0 2 4
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8 Løn fast ansatte

Bestyrelse 0 0 0 0
Løn til ledelsen 576.898 665.916 581.117 762.966
Gager og lønninger til fast ansatte 1.073.805 1.011.684 491.439 100.000
Forskydning feriepengeforpligtigelse 0 9.211 19.956 39.501
Løn- og gagerefusion 0 0 -164.382 -74.481

1.650.703 1.686.811 928.130 827.986

Pension til ledelsen 98.071 90.639 97.815 12.128
Pensioner til fast ansatte 182.547 165.868 87.699 0
Sociale udgifter til fast ansatte 0 28.509 41.600 50.071

1.931.321 1.971.827 1.155.244 890.185

der fordeler sig således:
Løn til ledelsen 674.969 756.555 678.932 775.094
Bestyrelse 0 0 0 0
Gager og lønninger til fast ansatte 1.256.352 1.215.272 476.312 115.091

1.931.321 1.971.827 1.155.244 890.185

Som fordeles således:
(1) Formidling 449.507 463.378 289.226 609.057
(2) Rådgivning og netværk i DK 289.708 354.929 89.103 40.000
(3) International transportstøtte 15.000 0 50.507 22.000
(4) G((o))ng Tomorrow 694.274 719.717 322.378 67.128
(5) National projektvirksomhed 243.012 254.366 192.005 86.000
(6) International projektvirksomhed 209.820 179.437 147.659 66.000
(7) Indtægtsdækket virksomhed 30.000 0 64.366 0

1.931.321 1.971.827 1.155.244 890.185
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9 Løn løst ansatte

Gager og lønninger til løst ansatte 170.000 293.903 668.785 303.740
Løst ansatte, festivalteam 0 0 0 86.000
Løn- og gagerefusion 0 0 0 -55.459

170.000 293.903 668.785 334.281

der fordeler sig således:
Bestyrelse 0 0 0 0
Gager og lønninger til løst ansatte 170.000 293.903 668.785 334.281

170.000 293.903 668.785 334.281

Som fordeles således:
(1) Formidling 32.965 76.118 316.256 151.740
(2) Rådgivning og netværk i DK 21.246 47.381 37.189 24.000
(3) International transportstøtte 0 3.000 70.065 46.000
(4) G((o))ng Tomorrow 82.581 96.078 120.973 30.541
(5) National projektvirksomhed 17.821 36.372 79.939 53.000
(6) International projektvirksomhed 15.387 34.954 44.363 29.000

170.000 293.903 668.785 334.281

10 Administrationsomkostninger

10.1 Salgsomkostninger 

Promotion arrangementer 10.785 16.646 34.185
Transport 0 0 38.630
Rejseomkostninger 0 0 18.869
Repræsentation 60.259 17.405 9.366
Billetudgifter 0 0 2.726

71.044 34.051 103.776
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10.2 IT-omkostninger 

IT - leje og support 84.598 64.430 75.404
Udvikling af hjemmeside 0 109.000 0
Småanskaffelser og vedligeholdelse 29.837 4.133 1.684

114.435 177.563 77.088

10.3 Administrationsomkostninger 

Abonnementer og kontingenter 16.108 38.900 20.036
Lønservice 2.539 5.656 6.238
Forsikringer 19.611 15.674 18.594
Kontorartikler 13.931 5.805 17.613
Porto og gebyrer 25 82 7.313
Revision og regnskabsassistance 46.200 44.500 47.000
Bogføringsassistance 19.425 74.413 100.343
Telefon 39.134 31.292 27.185
Øvrige personaleomkostninger 129.998 102.401 101.175
Øvrige omkostninger 0 50.000 3.283
Mødeomkostninger 15.369 18.009 18.832
Afgifter og gebyrer 6.391 3.952 2.850
Småanskaffelser  og vedligeholdelse 5.619 22.876 9.723

314.350 413.560 380.185

339.900 499.829 625.174 561.049

Som fordeles således:
(1) Formidling 87.878 97.265 19.598 -11.782
(2) Rådgivning og netværk i DK 56.638 74.111 75.151 91.000
(3) International transportstøtte 20.000 450 33.138 40.000
(4) G((o))ng Tomorrow 86.855 189.360 203.755 125.831
(5) National projektvirksomhed 47.509 63.773 99.864 121.000
(6) International projektvirksomhed 41.020 60.833 160.720 195.000
(7) Indtægtsdækket virksomhed 0 14.037 32.948 0

339.900 499.829 625.174 561.049

Administrationsomkostninger i alt
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11 Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger 1.776.000 1.029.049 648.473 1.432.946
Honorar, udøvere 0 396.474 423.392 422.520
Honorar, komponist 0 0 35.400 0
Honorar, teknik 0 79.003 49.012 46.650
Honorar, andre 0 29.877 61.550 26.592

Som fordeles således:
(1) Formidling 37.362 7.922 19.161 227.496
(2) Rådgivning og netværk i DK 82.967 57 56.310 46.717
(3) International transportstøtte 0 12.154 17.415 17.896
(4) G((o))ng Tomorrow 1.162.218 916.513 661.311 915.543
(5) National projektvirksomhed 46.683 138.610 77.048 191.173
(6) International projektvirksomhed 446.770 459.147 384.082 529.883
(7) Indtægtsdækket virksomhed 0 0 2.500 0

1.776.000 1.534.403 1.217.827 1.928.708

12 Tilskudsudbetaling

International transportstøtte, Danmark 100.000 104.396 107.770 114.438
International transportstøtte, udland 115.000 168.523 59.851 99.401

Som fordeles således:
(3) International transportstøtte 215.000 272.919 167.621 213.839

215.000 272.919 167.621 213.839
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13 Lokaleomkostninger

Husleje 154.000 148.587 108.085
Lokaleleje, eksternt 0 0 5.755
Istandsættelse 0 40.000 0
Reparation og vedligeholdelse 2.483 18.156 15.515
Rengøring og renovation 0 169 24.483

Som fordeles således:
(1) Formidling 51.645 32.858 65.492 53.970
(2) Rådgivning og netværk i DK 33.285 25.169 16.994 13.000
(3) International transportstøtte 0 0 8.497 6.000
(4) G((o))ng Tomorrow 51.043 67.695 47.951 35.868
(5) National projektvirksomhed 27.920 18.037 25.492 19.000
(6) International projektvirksomhed 24.107 12.724 33.989 26.000
(7) Indtægtsdækket virksomhed 0 0 8.497 0

188.000 156.483 206.912 153.838

14 Øvrige udgifter

14.1 Af- og nedskrivninger 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 158.000 32.100 43.457 70.367

158.000 32.100 43.457 70.367

Øvrige udgifter i alt 158.000 32.100 43.457 70.367

Som fordeles således:
(1) Formidling 43.403 7.544 43.457 70.367
(2) Rådgivning og netværk i DK 27.974 5.778 0 0
(4) G((o))ng Tomorrow 42.898 11.716 0 0
(5) National projektvirksomhed 23.465 4.141 0 0
(6) International projektvirksomhed 20.260 2.921 0 0

158.000 32.100 43.457 70.367
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15 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 

Anskaffelsessum primo 483.739 447.517 406.855
Årets tilgang 33.263 36.222 47.862
Årets afgang 0 0 -7.200

Anskaffelsessum ultimo 517.002 483.739 447.517

Af- og nedskrivninger primo 430.918 387.460 317.093
Årets afskrivninger 32.101 43.458 70.367

Afskrivninger ultimo 463.019 430.918 387.460

Bogført værdi ultimo 53.983 52.821 60.057

16 Andre tilgodehavender (omsætningsaktiver) 

Tilgodehavende moms 44.979 16.040 25.301
Deposita 68.750 68.750 0
Tilgodehavende tilskud 590.800 319.300 203.179

704.529 404.090 228.480
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17 Likvide beholdninger 

Kassebeholdning 1.260 13.436 3.949
Bank 521.715 728.098 572.198

522.975 741.534 576.147

18 Leverandører af varer og tjenesteydelser 

Gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser 238.201 444.873 152.703
Revision, regnskabsassistance og rådgivning, afsat 48.500 47.500 47.500

286.701 492.373 200.203

19 Anden gæld 

A-skat, AM-bidrag, atp mv. 74.271 65.979 54.706
Feriepenge, timelønnede 43.690 15.673 13.561
Feriepengeforpligtelse 121.461 112.250 103.696

239.422 193.902 171.963

20 Periodeafgrænsningsposter (kortfristet gæld) 

Forudbetalt tilskud vedr. projekter 526.000 0 38.741
Statens Kunstfond - Holland-Belgien 0 174.717 193.976
Statens Kunstfond - Østrig-Schweitz 0 68.600 70.681
Göthe 2016 0 18.626 18.626
Göthe rest 2015 0 13.925 13.952

526.000 275.868 335.976

21 Eventualposter, pantsætninger og sikkerhedsstillelser 

Institutionen har en huslejeforpligtelse på t.kr. 200.

Ellers er der ingen eventualforpligtelser, sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. 
statusdagen.
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Her følger en aktivitets- og resultatoversigt for SNYK for året 2017, inddelt i SNYKs fem opgaveområder i 
henhold til rammeaftalen med PSU for 2017-2020 
 

SNYK’s hovedaktivitetsoversigt for 2017 
Dato Aktivitet Sted/Hovedarrangør/ 

Medarrangør 
Opgaveområde 1: Informations-, rådgivnings- og netværksvirksomhed 
1.1 Information 
Løbende Snyk prioriterer Danmark i arbejdet med Informationsvirksomhed, og det har i 2017 

udmøntet sig på følgende måde: 
 
Koncert- og Nyhedsformidling 
Nyheder, foromtaler og information om aktuelle begivenheder på den danske scene for ny, 
eksperimenterende musik og lydkunst på snyk.dk og sociale medier. Snyk har frem til 
december 2017 i samarbejde med Seismograf produceret Koncertkalenderen, hvor Snyk 
producerer indholdet og Seismograf faciliterer den tekniske platform. Overordnet set er 
denne form for arbejde meget efterspurgt blandt aktører i Snyks omverden, og Snyk har 
tillige konstateret, at antallet af unikke brugere fortsat er højt i 2017. I 2017 er nyhedsbrevet 
udvidet til også at omfatte rådgivende artikler om for eksempel fondsansøgninger, hvordan 
og hvor man kan søge om midler til residencies mv. 
 
I starten af 2016 implementerede Snyk et nyt, ugentligt nyhedsbrev, som indeholder både 
nyheder og koncertkalender i ét. Ugebrevet er udkommet ugentligt i 2017 til mere end 2.000 
nyhedsbrevsmodtagere. 
 
Festivalguides og særnyhedsbreve 
Her følger en liste over udvalgte festivaler, som Snyk i 2017 har skrevet særlige guides til: 
 
SPOR Festival, Aarhus 
Spot Festival, Aarhus 
Aarhus Jazzfestival 
Aarhus Festuge 
 
Sparkling Sounds, København 
Struer Tracks, Struer 
Open Days, Aalborg 
Define festival, Sønderborg 
Phono Festival, Odense 
Hindsgavl Festival, Middelfart 
Vinterjazz, hele landet 
 
Suså festival, Næstved 
Click Festival, Helsingør 
Roskilde Festival 
 
KLANG Festival, København 
Pulsar Festival, København 
Festival of Endless Gratitude, København 
Copenhagen Jazz Festival 
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Strøm Festival, København 
Klassisk Distortion, København 
CPH PIX festival, København 
G((o))ng Tomorrow Festival, København 
 
Formidlingssamarbejde med aktører i Snyks omverden, udvalg: 
Spor New Music School, Aarhus 
Snyk faciliterede et særskilt formidlingsarbejde med udsendelse af pressemeddelelser om 
projektet, målgruppe-fokuseret PR-arbejde med videre. 
 
Løbende videndeling og formidling om scenen i Danmark 
I løbet af 2017 har S arbejdet med videndeling overfor aktører i Snyks omverden i ind- og 
udland. 
 
Arbejdet med ny hjemmeside for snyk.dk og gong.dk har også fyldt meget i 2017, og 
arbejdet kulminerede med lanceringen af Snyks nye website i december 2017. 

 
1.2 Rådgivning og netværk i Danmark 
 Rådgivning 
Løbende SPOR festival og Spor New Music School, Aarhus 

Snyk har etableret et rådgivende formidlingssamarbejde med SPOR Festival og SPOR New 
Music School i forbindelse med SPORs eget PR- og pressearbejde. 
 
Rådgivning om Snyk-relateret programindhold til disse aktørers eget arbejde: 
CPH Architecture Festival 
CPH PIX 
Glyptoteket 
Struer Tracks 
Open Days 
Spillestedet Thy 
Sparkling Sounds 
Seismograf 
Esbjerg Ensemble 
Athela 
Lydknust 
Ny Carlsbergfondet – i forbindelse med deres årsfest 
 
Eksempler på løbende rådgivning af enkeltpersoner og arrangører omkring projekter, 
netværk, m.v. 
Anders Lauge Meldgaard – lydkunstinstallation på Rønnebæksholm 
Radar & Overheard, Aarhus & Region Midtjylland: Snyk i arbejdsgruppe omkring 
udviklingen af Aarhus 2017 
Aktiviteter på spillestedet Radar 
SPOR 
Njord 
KLANG 
Hotel Pro Forma (flere seminarer) 
AroS 
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International Transportstøtte 
I forbindelse med arbejdet med tilskudsvirksomheden ved Snyks Internationale 
Transportstøtte har Snyk rådgivet ansøgere om ansøgningsproceduren, om 
ansøgningernes relevans i Ssnyk eller i andre genreorganisationer med videre. 
 
Administration, Budget og Regnskab 
Snyk har videreudviklet arbejdet med rådgivning om administration, budget og regnskab i 
løbet af 2017 og ydet løbende rådgivning i forbindelse med øvrigt arbejde. 

 Netværksvirksomhed 
02.03 Netværksbesøg i Aarhus, DIEM og ARoS 
23.03 Thy Center for Musical Arts, Thy 
24.03 Opendays, Aalborg 
12.06 Netværksseminar om lydkunst, Aarhus 
Opgaveområde 2: Projektvirksomhed 
2.1 G((o))ng Tomorrow 
A. G((o))ng on Tour – Koncerter i København 
Eksterne aktører er hovedarrangør og G((o))ng on Tour er medarrangør 
09.02 SLOW: Tema Propaganda: Bolette Roed, Rebecca Forsberg & 

Torben Snekkestad 
Glyptoteket 

10.02 Eliane Radigue: OCCAM OCEAN Opført af Ensemble ONCEIM Vinterjazz, Jazzhouse, 
Holmens Kirke 

09.03 SLOW: Tema Mænd: Jacob Bellens, Jacob Bloch Jespersen, 
Jacob Kirkegaard, Tobias Kirstein & Christian Westergaard 

Glyptoteket 

04.04 Midori Takada  Jazzhouse 
06.04 SLOW: Tema Dybet: Morten Svenstrup, Bisse Glyptoteket 
22.04 Kolonihaven Unikum - koncert i lydkunstner Ursula Nistrups 

lydkunstudstilling 
Den Fri 
Udstillingsbygning 

27.04/08.0
6 

Arbitrary Live & Listening Room - to aftener i april og juni 
 

KoncertKirken 

06.05- 
24.05 

Ursula Nistrup: WHY WE NEED TO DREAM - Talks, pladerelease, 
lydinstallation 

Den Fri 
Udstillingsbygning 

07.06 Terry Riley Bremen Teater, 
Jazzhouse 

10.07 Omdrejninger: Christian Skjødt og Mark Solborg feat. Axel 
Dörner 

Skuespilhuset, CPH 
Jazzfestival 

09.09 Sote presents Sacred Horror in Design med Tarik Barri Jazzhouse, PIX, Proton 
og Jazzhouse 

13.09 Talk: Jon Gibson & Britton Powell   Peryton, PIX og 
Jazzhouse 

14.09 Jon Gibson's Visitations Jazzhouse, PIX og 
Jazzhouse 

14.09 SLOW: Tema Passion: Brynje, August Rosenbaum, Coco O Glyptoteket 
24.09 A Clockwork Orange: Stanley Kubrick In Concert Jazzhouse, Kubrick 

Festival 2017 
28.09 Stumfilmskoncert Sekstetten Ykspihlajan Kino-Orchestra Foley-

kunstneren Heikki Kossi 
RMC, PIX 

06.10 SLOW: Tema Originaler: Helianne Blais, Khalil: Nikolaj Manuel 
Vonsild, Simon Formann og Villads Klint 

Glyptoteket 
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28.10 Sparkling Sound Festival: Francisco López, Michela Pelusio & 
Stratos Bichakis, Sophia Mage, Toke Tietze Mortensen, Christian 
Rønn, Bo Madvig, Kmann-Telly 

KoncertKirken 

06.12 Stumfilm og live music: Thomas Lehn, Mark Solborg live Cinemateket 
B. G((o))ng Tomorrow Festival 03.-11.11-2017 
03.11 Neue Vocalsolisten    Koncertkirken 
03.11 Jacob Anderskov, Mikael Rexen, Snöleoparden & Anders 

Vestergaard 
Koncertkirken 

04.11 Jacob Kirkegaard & We Like We: Time Is Local Thorvaldsens Museum 
04.11 Mette Rasmussen    Peryton 
04.11 Keiji Haino: Miracle Statens Museum for 

Kunst 
05.11 Mette Rasmussen & Julien Desprez Koncertkirken 
05.11 Søren Kjærgaard Koncertkirken 
06.11 Paneldebat om Kunst Skuespilhusets Foyer 
07.11 Ying-Hsueh Chen Lille Vega 
07.11 Bisse & Keiji Haino Lille Vega 
08.11 Den Danske Klavertrio Glyptotekets Festsal 
08.11 Frode Haltli, Garth Knox & Håkon Thelin Glyptotekets Festsal 
09.11 SLOW: Tema I kunstens eget tempo: Kristian Emdal, Loke 

Rahbek, Ronja Hedegaard Kristoffersen, Melodinerne, Sonja M. 
H. LaBianca & Anne Cæcilie Trier 

Glyptoteket 

10.11 Julie Kjær Jazzhouse 
10.11 Cedrik Fermont & Luong Hue Trinh Jazzhouse 
11.11 Garth Knox & Saltorello Trio Jazzhouse 
11.11 Mike Sheridan Jazzhouse 
 G((o))ng on Tour arrangementer i alt: 21  
 G((o))ng Tomorrow Festivalkoncerter i alt: 16  
 G((o))ng Tomorrow i alt: 37  
 Publikumstal 2017 incl. On Tour: Forventet 7.500; Realiseret 

7.823 
 

SNYK styrkede udviklingen af festivalens to platforme, den løbende koncertrække og selve 
festivalperioden, for eksempel gennem et tæt samarbejde med Glyptoteket, Statens Museum for Kunst, 
Thorvaldsens Museum såvel som gennem et samarbejde med CPH PIX, artFREQ, Cinemateket, 
Copenhagen Architecture Festival, Koncertkirken samt Jazzhouse (nu ALICE). 
2.2 National projektvirksomhed 
I løbet af året har Snyk været medarrangør og samarbejdspartner på en række aktiviteter i Danmark. I 
dette virke har Snyk styrket sit samarbejde med miljøernes aktører og skabt en synlig integreret indsats 
på tværs af Snyks hovedopgaver. 
21.01 Åbning af Aarhus 2017 inkl. indslag v. SPOR New Music School Aarhus 2017 & SPOR m/ 

Snyk 
01.03-
31.12 

The OverHEARD, inkl. åbningsarrangement Aarhus, Radar & 
Godsbanen m/ Snyk 

12. 05 Netværksreception for danske og internationale gæster, 
udøvere og journalister på  SPOR festival i Aarhus 

SPOR m/ Snyk 

25.-27.05 Bronzealder Musiktræf i Thy TCMA m/ Snyk  
25.05-
05.06 

Klang festival København, Snyk vært for fem artist talks og SNYK 
ansvarlig for besøgsprogram 

Klang, Koncertkirken m/ 
Snyk 
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28. 05 Netværksreception for danske og internationale gæster, 
udøvere og journalister på  Klang festival i København 

Klang m/ Snyk 

02.-18.06 Struer Tracks i Struer Struer Tracks m/ Snyk 
12.06 Netværksseminar i Aarhus med Tema: Hvad gør vi med 

lydkunsten? 
Dansk 
Komponistforening og 
Snyk 

31.08 Aarhus Festuge Opførsel af Niels Lyhne Løkkegaards ‘Triangular 
Mass’ 

Aarhus Festuge m/Snyk 

26.09 Moving Opera 1 – første af fire seminarer for musik- og 
scenekunstmiljøet om fremtidens musikdramatik 
 
 

Hotel Pro Forma, Dansk 
Komponistforening, 
Performing Arts, 
Platform Aarhus, 
Edition Wilhelm Hansen 
& Den 4. Væg m/Snyk 

03.11-
08.11 

Internationalt besøgsprogram under G((o))ng Tomorrow Snyk 

08.11 Moving Opera 2 – andet af fire seminarer for musik- og 
scenekunstmiljøet om fremtidens musikdramatik 

Hotel Pro Forma, Dansk 
Komponistforening, 
Performing Arts, 
Platform Aarhus, 
Edition Wilhelm Hansen 
& Den 4. Væg m/Snyk 

05.12 Presenting Sound Art på Statens Museum for Kunst – 
konference med fokus på at skabe bedre betingelser for 
lydkunst i danske kunst- og kulturinstitutioner 

Dansk 
Komponistforening 
m/Snyk 

2.3 International projektvirksomhed 
I løbet af året har Snyk været medarrangør og samarbejdspartner på en række aktiviteter i udlandet. I 
dette virke har Snyk styrket sit samarbejde med miljøernes aktører og skabt en synlig integreret indsats 
på tværs af Snyks hovedopgaver. 
23.-24.03 Netværksmøde i festivalnetværket NICAF i Berlin under 

Maerzmusik festivalen 
NICAF 

11.05-
21.06 

Opposite 2017 Super Deluxe, Tokyo, Dansk musik præsenteret i 
Tokyo 

Jazzhouse, JazzDK, 
Statens Kunstfond & 
Snyk 

05.-06.06 - Paneldebat Café Oto i London 
- Koncert: Jacob Kirkegaard: Live fremførelse af Else Marie 

Pades Faust Suite m/ Apartment House, London: 
- Live fremførelse af transcription Henning Christiansens 

Fluxorum organum 

KammerKlang & Snyk 

19.07-
16.08 

MassMoca Bang on a Can Summer festival, North Adams, 
Massachusetts, USA - den danske trombonist Christian Larsen 
på Residency 

MassMoca & Snyk 

08.09-
10.09 

Gaudeamus Music Week, Utrecht, Holland - Dansk fokus med: 
Søs Gunver Ryberg, Mads Emil Nielsen & Lars Kyndes Tasteful 
Turntable 

Gaudeamus & Snyk 

12.-13.10 Netværksmøde i festivalnetværket NICAF i Amsterdam NICAF 
22.10 Transit Festival i Leuven, Belgien - Ensembler Adapter: Simon 

Løffler Fokus 
Transit Festival & Snyk 



SNYK 
 
Aktivitets- og resultatoversigt 2017 

 
48 

03.11 ISCM World Music Days i Vancouver, Canada - Opførelse af 
Niels Lyhne Løkkegaards Sound X Sound 

ISCM & Snyk 

I løbet af 
året 

Planlægning og udvikling af USA-Canada projekt i samarbejde 
med Dacapo Edition S 

Dacapo Edition S & Snyk 

Opgaveområde 3: Tilskudsvirksomhed 
3.1 Transportstøtte 
2017 Snyk har siden 2008 administreret puljen for International transportstøtte til Snyk’s 

genreområde. 
Den årlige ramme aftales i dialog med PSU. I SNYK’s rammeaftale med PSU for 2017 – 2020 
er den årlige ramme for ITS – i lighed med tidligere år – aftalt til at udgøre kr. 215.000. 
Der blev i 2017 ansøgt om i alt Kr. 993.044 fordelt på 90 ansøgninger. Der blev bevilget støtte 
til i alt 53 ansøgninger. 
Se bilag 4 for detaljer. 

3.2 Øvrig støttevirksomhed 
2017 New Music – New Audiences (AUD): Kr. 7.500 

Struer Tracks: Kr. 20.000 
Thy Musik: Kr. 7.500 
Vinyl Records (Holland): Kr. 52.174 
Holland-Belgien: Kr. 75.000 
Spor Festival: Kr. 12.625 
Sparkling Sounds Festival: Kr. 5.000 
Klang Festival:  Kr. 7.500 
Mass-Moca (USA): Kr. 39.202 
Klang gæsteprogram: Kr. 26.935 
Gaudeamus Muziekweek (Holland-Belgien): Kr. 67.115 
Kammerklang (Else Marie Pade projekt i UK): Kr. 60.000 
Copenhagen PIX: Kr. 5.000 
Opposite Festival: Kr. 30.000 

Opgaveområde 4: Indtægtsdækket virksomhed 
Løbende Rådgivningsydelser og ydelser mod betaling har i 2017 omfattet: Strategisk rådgivning og 

sparring på økonomistyringsområdet, herunder tilrettelæggelse af budget og styringsmodel, 
Støtte til budgetarbejde og ledelses- og bestyrelsesbetjening, Controlling og budgetanalyse, 
Administration og afrapportering af støtte og tilskud, Bogføring og udarbejdelse af 
årsregnskab, Rådgivning vedrørende kontoplan og dimensioner i økonomisystemet, 
Almindelige moms- og skatteforhold i Danmark, Personale, lønstyring og indberetninger. 
 
SNYK’s tilbud om administrativ støtte udspringer af bekendtgørelse af lov om musik, der 
blandt andet specificerer, at Statens Kunstfond kan yde støtte til aktiviteter, der kan virke til 
fremme af musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet. Ydelser fra SNYK mod betaling 
kan som hovedregel kun gives til aktører, der er støttet af PSU. Hertil kommer, at SNYK råder 
over begrænsede ressourcer til gratis rådgivning, og at ressourcerne vil blive prioriteret 
således at de samlet set bedst bidrager til at fremme kunstnerisk kvalitet og mangfoldighed 
i musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet. 
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Modtagere af International Transportstøtte i 2017 
 
Støttede projekter i Danmark: 20 
Støttede projekter i udlandet:  33 

 
Snyk’s Transportstøtte og ISCM-udvalg (TRIM) har i 2017 behandlet 90 ansøgninger ved 5 
ansøgningsfrister og uddelt støtte til 53 ansøgere. Puljens størrelse var i 2017 på kr. 215.000 og der 
blev ansøgt om i alt kr. 993.044. 
 
TRIM udvalget bestod i 2017 af: 
 
Anna Klett, Klarinettist 
 
Bette Thomas, Kulturchef ved Det Kongelige Bibliotek 
 
Morten Riis, Komponist og Lydkunstner 
 
Modtagere af International Transportstøtte i 2017 
 
Ansøger Projekt Bevilling 
I Danmark 
SPOR SPOR Festival 10.000 
Mads Emil Nielsen Koncertserien Arbitrary 1.677,63 
KLANG KLANG Festival 10.000 
Hindsgavl Hindsgavl Festival 2.000 
Maria Meyer Zvov Sensory 4.000 
Camilla Sørensen Lydinstallationen Vinyl, Terror og Horror 4.000 
Christian Blæhr Festival of Endless Gratitude 3.000 
Maria Meyer La Relation Francaise 3.500 
Karen Andersen DEFINE festival 2.500 
Danielle Dahl Koncertrække på Mayhem 4.000 
Jørgen Teller Sparkling Sounds 2.000 
Filip Correia de Melo SONIC 3.000 
Anders Skibsted Tango Ensemble 2.266 
Allan Gravgaard Madsen Debutkoncerter 8.000 
Luois Aguirre Disturbing Concerts 4.000 
Torben Snekkestad Torben Snekkestad Trio 2.800 
Stine Mortensen Suså Festival 5.000 
Georg Rasmussen CLICK festival 7.000 
Scenatet SPOR festival 12.000 
Katrine Dirckinck-Holmfeld Our Little World Music festival 4.000 
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I udlandet 
Ragnhild May Chronicles of Organ Safari, Tyskland 1.558,17 
Puce Mary Puce Mary i Tokyo 2.000 
Laser Nun Koncert i Bergen, Norge 2.500 
Helene Navasse Med Caput Ensemle, Island 3.105 
Anders Vestergaard Turne, Korea og Japan 2.000 
Stine Mortensen Figura ensemble, Færøerne 4.000 
Scenatet Mata festival, New York 10.000 
Mads Emil Nielsen Arbitrary, Spanien 1.677,62 
Geir Draugsvoll Akkordeonherbst, Holland og Tyskland 5.324 
Kristina Johansen Rejsen gennem den Nordiske natur, Skandinavien 10.000 
Laura Kaae The Lake Radio, Sverige 3.000 
Duo H Festivalen Summartonar, Færøerne 2.000 
Contemporanea Concordia festival, Bulgarien 4.000 
Ida Duelund EPIONE, Shanghai 3.500 
Per Dybro Sørensen Sound Ways festival, Sct. Petersborg, Rusland 6.000 
Jørgen Teller Static Kysme, Grækenland 2.000 
Ragnhild May Ausland, Berlin 923,80 
Karen Andersen Define festival, Tyskland 2.500 
Christian Skjødt Æter, Østrig 3.000 
Niels Lyhne Løkkegaard Sound X Sound, USA og Canada 4.000 
Anka Zlatava Koncerter på akkordeon og Cembalo, Bulgarien 2.300 
Anne Hollænder Udstilling i USA 2.000 
Kammerklang Else Marie Pade, London 1.200 
Thea Vesti Pedersen Lydenskab, Berlin 5.000 
Andreas Borregaard Velenje festival, Slovenien 2.000 
Robert Karlsson AquaSonic, Skotland 4.000 
Anders Vestergaard Duokoncert med Daniel Lercher, Østrig 1.560 
Oliver Laumann Goodiepal&Pals, Europa turne 5.000 
Marie Faust Turne, USA 5.000 
Jakob Bangsøe Koncert med Tallin Kammerorkester, Estland 5.374 
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Vedrørende SKMP30.2017-0013 - Tilskud til Internationale Besøgsprogrammer under Klang 
Festivalen 2017 på kr. 27.000 
 
Faglig afrapportering for projektet 
 
I forbindelse med Klang festivalen i København i maj-juni 2017 koordinerede Snyk en række internationale 
besøgsprogrammer for udenlandske journalister og festivalledere. 
 
Projektet blev afviklet i 2017 i overensstemmelse med Snyks ansøgning og projektbeskrivelse. 
 
Snyk støttede festivale med tilskud samt betaling af udgifter i forbindelse med besøg af en række 
udenlandske kunstnere og musikjournalister og medvirkede således til at Klang festivalen blev godt 
eksponeret i udlandet. 
 
Formålet med tilskuddet er dermed fuldt opfyldt. 
 
Økonomisk afrapportering for projektet 
 Regnskab Budget 
Indtægter Kr. Kr. 
Statens Kunstfond – tilskud 27.000 27.000 
Kommunale tilskud 0 0 
Fondstilskud 0 0 
Sponsorer 0 0 
Egenindtægter 0 0 
Øvrige indtægter 0 0 
Indtægter i alt 27.000 27.000 

   
 Regnskab Budget 
Udgifter Kr. Kr. 
Lønudgifter – produktion 0 0 
Lønudgifter - administration og PR 0 0 
Øvrige produktionsudgifter 20.985 21.000 
Øvrige administrationsudgifter 0 0 
Markedsføring/PR 5.950 6.000 
Øvrige udgifter 0 0 
Udgifter i alt 26.935 27.000 

   
Resultat 65 0 

 
Projektet blev i al væsentlig grad afviklet i overensstemmelse med det for projektet opstillede budget; dvs. 
uden væsentlige budgetafvigelser. 
 
Det bevilgede tilskud på kr. 27.000 fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik er fuldt ud blevet 
anvendt til det bevilgede formål som beskrevet i ansøgningen og dokumenteret i regnskabet for projektet. 
 
Overskuddet på kr. 65 er absorberet af Snyk. 
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Vedrørende SKMP31.2016-0097 - Tilskud til Internationale Udviklings- og netværksaktiviteter 
med Bang on a Can på kr. 26.000 
 
Faglig afrapportering for projektet 
 
I forbindelse med udviklingen af et samarbejde om et dansk residency som en del af musiker- og 
komponistkollektivet Bang on a Cans årlige sommerfestival MassMoca i Massachusetts, har Snyk fået støtte 
til at forberede og gennemføre et residency på festivalen i juli og august 2017. 
 
Aktiviteten er gennemført i sin helhed i 2017 i overensstemmelse med Snyks ansøgning og 
projektbeskrivelse. 
 
Bang On A Can er så tilfredse med samarbejdet og ikke mindst niveauet på dansk musik som sådan, at de i 
forlængelse af 2017-erfaringerne forhørt sig hos Snyk, om det i 2018 er muligt at sende tre danske deltagere 
til USA frem for én. 
 
Formålet med tilskuddet er dermed fuldt opfyldt. 
 
Økonomisk afrapportering for projektet 
 Regnskab Budget 
Indtægter Kr. Kr. 
Statens Kunstfond - tilskud 26.000 26.000 
Kommunale tilskud 0 0 
Fondstilskud 0 0 
Sponsorer 0 0 
Egenindtægter 0 0 
Øvrige indtægter 0 0 
Indtægter i alt 26.000 26.000 

   
 Regnskab Budget 
Udgifter Kr. Kr. 
Lønudgifter - produktion 0 0 
Lønudgifter - administration og PR 0 0 
Øvrige produktionsudgifter 39.202 26.000 
Øvrige administrationsudgifter 0 0 
Markedsføring/PR  0 
Øvrige udgifter 0 0 
Udgifter i alt 39.202 26.000 

   
Resultat -13.202 0 

 
Projektet blev afviklet med en større udgift end budgetteret. 
 
Det bevilgede tilskud på 26.000 kr. fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik er fuldt ud blevet 
anvendt til det bevilgede formål som beskrevet i ansøgningen og dokumenteret i regnskabet for projektet. 
 
Underskuddet på 13.202 kr. dækkes af Snyk via driften. 
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Vedrørende SKMP33.2014-0005 - Tilskud til Fokus på Holland-Belgien på i alt kr. 237.500 
 
Faglig afrapportering for projektet 
 
Snyk har i samarbejde med JazzDanmark modtaget støtte til indsatser i Holland-Belgien på tværs af de to 
genreorganisationer. I 2017 er gennemført en turné med jazz- og improvisationsmusikere til Holland og 
Belgien i 2017 og fokus på den danske ny, eksperimenterende musik og lydkunstscene på festivalen 
Gaudeamus Music Week i Utrecht i 2017. Restbevillingen er fuldt ud anvendt i 2017. 
 
Aktiviteten er gennemført og afsluttet i sin helhed i 2017 i overensstemmelse med Snyks ansøgning og 
projektbeskrivelse fra 2014 samt efterfølgende forlængelse af projektet. 
 
De medvirkende danske kunstnere har udtrykt tilfredshed med Snyk’s bistand og formålet med tilskuddet er 
dermed fuldt opfyldt. 
 
Økonomisk afrapportering for projektet 
 Regnskab Budget 
Indtægter Kr. Kr. 
Statens Kunstfond - tilskud 174.717 174.717 
Kommunale tilskud 0 0 
Fondstilskud 0 0 
Sponsorer 0 0 
Egenindtægter 0 0 
Øvrige indtægter 0 0 
Indtægter i alt 174.717 174.717 

   
 Regnskab Budget 
Udgifter Kr. Kr. 
Lønudgifter - produktion 20.000 20.000 
Lønudgifter - administration og PR 0 0 
Øvrige produktionsudgifter 155.787 154.000 
Øvrige administrationsudgifter 0 0 
Markedsføring/PR  0 
Øvrige udgifter 0 0 
Udgifter i alt 175.787 174.000 

   
Resultat -1.070 717 

 
Projektet blev i al væsentlig grad afviklet i overensstemmelse med det for projektet opstillede budget; dvs. 
uden væsentlige budgetafvigelser. 
 
Det bevilgede tilskud på kr. 237.500 fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik er fuldt ud blevet 
anvendt i bevillingsperioden til det bevilgede formål som beskrevet i ansøgningen og dokumenteret i 
regnskabet for projektet. Restbevillingen i 2017 er fuldt ud anvendt. 
 
Underskuddet på kr. 1.070 dækkes af Snyk via driften. 
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Vedrørende KIK30.2013-0022 - Tilskud til Fokus på Østrig og Schweiz på i alt kr. 200.000 
 
Faglig afrapportering for projektet 
 
Snyk har i samarbejde med JazzDanmark modtaget støtte til indsatser i Østrig og Schweiz på tværs af de to 
genreorganisationer. I 2017 er gennemført en turné med det genreoverskridende kollektiv LOL Beslutning 
til Østrig og Schweiz. Restbevillingen er fuldt ud anvendt i 2017. 
 
Aktiviteten er gennemført og afsluttet i sin helhed i 2017 i overensstemmelse med Snyks ansøgning og 
projektbeskrivelse fra 2013 samt efterfølgende forlængelse af projektet og de danske deltagere har udtryk 
stor tilfredshed med Snyk’s indsats og bemærket, at støtten har medvirket til dannelsen af værdifulde 
netværk. 
 
Formålet med tilskuddet er dermed fuldt opfyldt. 
 
Økonomisk afrapportering for projektet 
 Regnskab Budget 
Indtægter Kr. Kr. 
Statens Kunstfond - tilskud 68.600 68.600 
Kommunale tilskud 0 0 
Fondstilskud 0 0 
Sponsorer 0 0 
Egenindtægter 0 0 
Øvrige indtægter 0 0 
Indtægter i alt 68.600 68.600 

   
 Regnskab Budget 
Udgifter Kr. Kr. 
Lønudgifter - produktion 20.000 20.000 
Lønudgifter - administration og PR 0 0 
Øvrige produktionsudgifter 52.194 49.000 
Øvrige administrationsudgifter 0 0 
Markedsføring/PR  0 
Øvrige udgifter 0 0 
Udgifter i alt 72.194 69.000 

   
Resultat -3.594 -400 

 
Projektet blev i al væsentlig grad afviklet i overensstemmelse med det for projektet opstillede budget; dvs. 
uden væsentlige budgetafvigelser. 
 
Det bevilgede tilskud på kr. 200.000 fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik er fuldt ud blevet 
anvendt i bevillingsperioden til det bevilgede formål som beskrevet i ansøgningen og dokumenteret i 
regnskabet for projektet. Restbevillingen i 2017 er fuldt ud anvendt. 
 
Underskuddet på kr. 3.594 dækkes af Snyk via driften. 
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SKMP, bevilget per e-mail den 25.09.2017 fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik 
- Tilskud til Lydkunstkonference i 2017 på i alt kr. 50.000 
 
Faglig afrapportering for projektet 
 
Snyk gennemførte i december 2017 lydkunstkonferencen ”Presenting Sound Art”. Der er indleveret særskilt 
regnskab til Statens Kunstfond. Aktiviteten er gennemført i sin helhed i 2017 i overensstemmelse med Snyks 
ansøgning og projektbeskrivelse. 
 
Den 5. december afholdt Snyk i samarbejde med Dansk Komponistforening lydkunstkonferencen “Presenting 
Sound Art” på Statens Museum for Kunst. Konferencen bestod af oplæg af prominente danske og 
udenlandske oplægsholdere bl.a. kunstnere, kuratorer og forskere, som på forskellig vis kom med oplæg til 
hvordan, der kan skabes bedre betingelser for lydkunst på danske kunst- og kultur institutioner. Konferencen 
opnåede stor tilutning og blev fuldt besat med 99 deltagere samt venteliste. Deltagerne talte repræsentanter 
fra danske og udenlandske udstillingssteder, museer, gallerier, uddannelsesinstitutioner samt kunstnere og 
formidlere. 
 
Formålet med tilskuddet er dermed fuldt opfyldt. 
 
Økonomisk afrapportering for projektet 
 Regnskab Budget 
Indtægter Kr. Kr. 
Statens Kunstfond - tilskud 50.000 50.000 
Kommunale tilskud 0 0 
Fondstilskud 10.000 10.000 
Sponsorer 0 0 
Egenindtægter 0 0 
Øvrige indtægter 0 0 
Indtægter i alt 60.000 60.000 

   
 Regnskab Budget 
Udgifter Kr. Kr. 
Lønudgifter - produktion 28.775 30.000 
Lønudgifter - administration og PR 15.000 15.000 
Øvrige produktionsudgifter 18.400 18.000 
Øvrige administrationsudgifter 0 0 
Markedsføring/PR  0 
Øvrige udgifter 0 0 
Udgifter i alt 62.175 63.000 

   
Resultat -2.175 -3.000 

 
Projektet blev i al væsentlig grad afviklet i overensstemmelse med det for projektet opstillede budget; dvs. 
uden væsentlige budgetafvigelser. Det bevilgede tilskud på kr. 50.000 fra Statens Kunstfonds 
Projektstøtteudvalg for Musik er fuldt ud blevet anvendt til det bevilgede formål som beskrevet i 
ansøgningen og dokumenteret i regnskabet for projektet. 
Underskuddet på kr. 2.175 kr. dækkes af Snyk via driften. 
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Vedrørende SKMP30.2017-0025 - Tilskud til G((o))ng Tomorrow 2017 besøgsprogram på i alt kr. 
30.000 
 
Faglig afrapportering for projektet 
 
I forbindelse med G((o))ng Tomorrow 2017 festival i København i november 2017 afviklede Snyk en række 
internationale besøgsprogrammer for udenlandske journalister og festivalledere. 
 
Bevillingen er fuldt ud anvendt i 2017. Aktiviteten er gennemført i sin helhed i 2017 i overensstemmelse med 
Snyks ansøgning og projektbeskrivelse. 
 
Snyk var gennem bevillingen til besøgsprogrammet i stand til at invitere en række europæiske og 
nordamerikanske kulturpersonligheder, artister og musikjournalister til festivalen. Dette bevirkede at 
festivalen nød ekstra stor eksponering i udlandet og i det de netværk Snyk arbejder aktivt på at fastholde og 
udbygge til gavn for det danske genremiljø. 
 
Formålet med tilskuddet er dermed fuldt opfyldt. 
 
Økonomisk afrapportering for projektet 
 Regnskab Budget 
Indtægter Kr. Kr. 
Statens Kunstfond - tilskud 30.000 30.000 
Kommunale tilskud 0 0 
Fondstilskud 0 0 
Sponsorer 0 0 
Egenindtægter 0 0 
Øvrige indtægter 0 0 
Indtægter i alt 30.000 30.000 

   
 Regnskab Budget 
Udgifter Kr. Kr. 
Lønudgifter - produktion 0 0 
Lønudgifter - administration og PR 0 0 
Øvrige produktionsudgifter 32.584 30.000 
Øvrige administrationsudgifter 0 0 
Markedsføring/PR  0 
Øvrige udgifter 0 0 
Udgifter i alt 32.584 30.000 

   
Resultat -2.584 0 

 
Projektet blev i al væsentlig grad afviklet i overensstemmelse med det for projektet opstillede budget; dvs. 
uden væsentlige budgetafvigelser. 
 
Det bevilgede tilskud på kr. 30.000 fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik er fuldt ud blevet 
anvendt til det bevilgede formål som beskrevet i ansøgningen og dokumenteret i regnskabet for projektet. 
Underskuddet på kr. 2.584 dækkes af Snyk via driften. 
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Vedrørende SKMP33.2016-0004 - Tilskud til internationalt fremstød i USA og Canada på i alt kr. 
450.000 
 
Faglig afrapportering for projektet 
 
Snyk og Dacapo Edition S har anvendt 2017 på at planlægge programmet for 2018. Der er ikke afholdt udgifter 
mod bevillingen, og det fulde bevillingsbeløb er overført til Snyks balance til anvendelse i 2018. 
 
Aktiviteten er endnu ikke gennemført. 
 
Formålet med tilskuddet er dermed endnu ikke opfyldt. 
 
Økonomisk afrapportering for projektet 
 Regnskab Budget 
Indtægter Kr. Kr. 
Statens Kunstfond - tilskud 0 450.000 
Kommunale tilskud 0 0 
Fondstilskud 0 0 
Sponsorer 0 0 
Egenindtægter 0 0 
Øvrige indtægter 0 0 
Indtægter i alt 0 450.000 

   
 Regnskab Budget 
Udgifter Kr. Kr. 
Lønudgifter - produktion 0 0 
Lønudgifter - administration og PR 0 0 
Øvrige produktionsudgifter 0 450.000 
Øvrige administrationsudgifter 0 0 
Markedsføring/PR  0 
Øvrige udgifter 0 0 
Udgifter i alt 0 450.000 

   
Resultat 0 0 

 
Projektet er fortsat i planlægningsfasen, og der er endnu ikke afholdt udgifter. 
 
Det bevilgede tilskud på kr. 450.000 fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik er overført i sin 
helhed til Snyks balance. 
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Nøgletal og indikatorer

Opgave Nøgletal og indikatorer R17 B17 O18 O19 O20
Informations- og rådgivningsvirksomhed Antal brugere på Snyk.dk 61.657 60.000 65.000 68.000 70.000
Netværksvirksomhed i Danmark Antal brugere på G((o))ng.dk 15.322 15.000 16.000 18.000 20.000

Antal brugere på Koncertkalenderen 12.461 10.000 11.000 13.000 15.000
Antal followers på SNYK’s Facebook 3.764 4.000 4.500 5.000 5.500
Antal followers på G((o))ng Tomorrows Facebook 2.635 3.500 4.000 4.500 5.000
Antal rådgivne aktører vedrørende musikfagligt virke Ca. 300 300 350 400 500
Antal rådgivne aktører vedrørende administration og
økonomi 21 20 30 35 40

Antal samarbejdstiltag med de øvrige genreorganisationer 3 5 5 5 5
Antal netværkstiltag for SNYK i Danmark 6 5 8 10 12
Aktiviteter med diversitetsfokus 5 5 7 7 10

Kvalitativ indikator
Metode og 

baseline 
etableret:

SNYK udarbejder i 2017 med 
udgangspunkt i SNYK’s overordnede 
strategi og rammeaftale og på basis af 
indsamling af evidens vedrørende behov 
og udfordringer for SNYK’s aktører i 
Danmark en strategi for SNYK’s nationale 
arbejde 2017 – 2020, herunder en 
implementeringsplan med tilhørende 
metode til undersøgelse af 
brugertilfredshed.

I 2017 etableres metode. Der gennemføres med start i 2017
årlig måling af nationale aktørers tilfredshed med og
bedømmelse af SNYK (baseret på ønskekvist modellen (villen,
kunnen, skullen) (Institutionel Performance version af
”Ønskekvisten – håndbog i evaluering af Teater, Dans og
Musik”, Jørn Langstred, Karen Hannah, Charlotte Rørdam
Larsen, 2005)

4.8, 4.2 og 4.1 

Antal ansøgninger til International transportstøtte 90 75 75 80 80
Antal støttede ansøgninger til International transportstøtte 53 35 35 40 40

Tilskudsvirksomhed
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Nøgletal og indikatorer

Projektvirksomhed Antal projekter vedrørende nationale aktiviteter 16 15 17 17 20
Netværksvirksomhed i udlandet Antal partnerskabsbaserede projekter 23 20 23 26 30

Antal projekter med regionale spillesteder 10 5 7 7 7
Antal koncerter med G((o))ng Tomorrow Festival 37 30 30 35 35
Antal uropførelser/danske førsteopførelser på G((on)g
Tomorrow og On Tour 14 10 10 10 10

Billetindtægter G((o))ng Tomorrow 94.935 25.000 30.000 30.000 35.000
Publikumstal G((o))ng Tomorrow 714 4.000 4.500 5.000 5.500
Antal netværkstiltag i NICAF netværket i Europa 5 5 7 9 10
Antal øvrige netværkstiltag i Europa 5 5 7 9 10
Antal tiltag med diversitetsfokus 4 5 7 7 10
Antal anmeldelser og presseomtaler af G((o))ng Tomorrow 20 35 40 50 60
Antal frivillige tilknyttet G((o))ng Tomorrow 110 30 35 35 40

Kvalitativ indikator
SNYK etablerer i 2017 en Scout-funktion 
der årligt evaluerer G((o))ng Tomorrow 
festivalen.
Indtægtsdækket virksomhed Antal driftsaftaler med aktører 2 5 8 12 15

I 2017 etableres Scout-funktionens metode. Der
gennemføres med start i 2017 årlig måling af G((o))ng
Tomorrow festivalens events svarende til ovenstående
kvalitative indikator.

4.6, 4.1 og 4.0
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SNYK - G((o))ng Tomorrow 2017

Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Projektregnskabet for G((o))ng Tomorrow er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

BUDGET

Det medtagne budget er det i 2017 til Københavns Kommune indsendte budget.

RESULTATOPGØRELSEN

Tilskud

Tilskud der er givet tilsagn om, er indregnet i det år det vedrører.

Aktivitetsudgifter

Aktivitetsudgifter omfatter udgifter til lønninger, transport og forplejning, teknik, produktion af 
markedsføringsmateriale, annoncering og PR, evaluering og dokumentation samt administration i henhold 
til budget.

4



Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 

Budget
2017 2017 2016 2015

Note kr. kr. kr. kr.

INDTÆGTER

1 Driftstilskud fra staten 678.830 678.830 400.000 165.000
Øvrige tilskud fra staten 420.000 60.000 16.700 0

3 Tilskud fra kommuner og regioner 500.000 515.500 508.000 500.000
4 Fonde 300.000 413.277 170.190 277.089

Sponsorer 0 12.000 45.000 0
6 Egenindtægter 205.000 315.062 220.834 217.534

Indtægter i alt 2.103.830 1.994.669 1.360.724 1.159.623

Finansielle indtægter 25.000 0 0 0

Indtægter, total 2.128.830 1.994.669 1.360.724 1.159.623

UDGIFTER

7 Løn fast ansatte 694.274 719.717 322.378 67.128
8 Løn løst ansatte 82.581 96.078 120.973 30.541
9 Administrationsomkostninger 86.855 189.360 203.755 125.831

10 Produktionsomkostninger 1.162.218 916.513 661.311 915.543
11 Lokaleomkostninger 51.043 67.695 47.951 35.868
12 Øvrige udgifter 42.898 11.716 0 0

Udgifter i alt 2.119.869 2.001.079 1.356.368 1.174.911

Finansielle udgifter 0 0 0 0

Udgifter, total 2.119.869 2.001.079 1.356.368 1.174.911

ÅRETS RESULTAT 8.961 -6.410 4.356 -15.288

SNYK - G((o))ng Tomorrow 2017
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Noter 

Budget
2017 2017 2016 2015

Note kr. kr. kr. kr.

1 Driftstilskud fra staten

Driftstilskud fra Kulturstyrelsen 678.830 678.830 400.000 165.000

678.830 678.830 400.000 165.000

2 Øvrige tilskud fra staten

Kulturstyrelsen 420.000 60.000 16.700 0

420.000 60.000 16.700 0

3 Tilskud fra kommuner og regioner

Københavns Kommune 500.000 515.500 508.000 500.000

500.000 515.500 508.000 500.000

4 Fonde

Tilskud fra private fonde 300.000 413.277 170.190 277.089

300.000 413.277 170.190 277.089

5 Sponsorer

Sponsorater 0 12.000 45.000 0

0 12.000 45.000 0

6 Egenindtægter

Billetindtæger 47.000 72.702 36.408 21.364
Annonceindtægter 25.000 38.000 33.500 29.500
Øvrige indtægter 20.000 30.000 8.652 5.580
Salg af koncerter 113.000 174.360 142.274 161.090

205.000 315.062 220.834 217.534

SNYK - G((o))ng Tomorrow 2017
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Noter 

Budget
2017 2017 2016 2015

Note kr. kr. kr. kr.

SNYK - G((o))ng Tomorrow 2017

7 Løn fast ansatte

Bestyrelse 0 0 0
Løn til ledelsen 243.060 203.680 55.000
Gager og lønninger til fast ansatte 373.598 144.073 0
Løn- og gagerefusion 0 -25.375 0

616.658 322.378 55.000

Pension til ledelsen 33.083 0 12.128
Pensioner til fast ansatte 59.713 0 0
Sociale udgifter til fast ansatte 10.263 0 0

719.717 322.378 67.128

der fordeler sig således:
Løn til ledelsen 276.143 203.680 67.128
Bestyrelse 0 0 0
Gager og lønninger til fast ansatte 443.574 118.698 0

694.274 719.717 322.378 67.128

8 Løn løst ansatte

Løst ansatte, festivalteam 96.078 120.973 86.000
Løn- og gagerefusion 0 0 -55.459

96.078 120.973 30.541

der fordeler sig således:
Bestyrelse 0 0 0
Gager og lønninger til løst ansatte 96.078 120.973 30.541

82.581 96.078 120.973 30.541

7



Noter 

Budget
2017 2017 2016 2015

Note kr. kr. kr. kr.

SNYK - G((o))ng Tomorrow 2017

9 Administrationsomkostninger

9.1 Salgsomkostninger 

Promotion arrangementer 4.835 0 34.185
Repræsentation 27.596 7.929 1.228

32.431 7.929 35.413

9.2 IT-omkostninger 

IT - leje og support 19.931 19.717 22.408

19.931 19.717 22.408

9.3 Administrationsomkostninger 

Abonnementer og kontingenter 5.799 0 0
Forsikringer 10.743 0 0
Kontorartikler 5.696 1.658 2.053
Revision og regnskabsassistance 13.200 12.000 12.000
Bogføringsassistance 5.550 21.236 28.675
Telefon 11.181 8.804 7.767
Øvrige personaleomkostninger 47.609 124.996 3.480
Mødeomkostninger 5.504 333 1.462
Afgifter og gebyrer 3.517 0 2.850
Småanskaffelser  og vedligeholdelse 28.199 7.082 9.723

136.998 176.109 68.010

86.855 189.360 203.755 125.831
Administrationsomkostninger i alt

8



Noter 

Budget
2017 2017 2016 2015

Note kr. kr. kr. kr.

SNYK - G((o))ng Tomorrow 2017

10 Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger 478.521 91.957 419.781
Honorar, udøvere 352.852 423.392 422.520
Honorar, komponist 0 35.400 0
Honorar, teknik 74.940 49.012 46.650
Honorar, andre 10.200 61.550 26.592

1.162.218 916.513 661.311 915.543

11 Lokaleomkostninger

Husleje 67.695 47.951 35.868

51.043 67.695 47.951 35.868

12 Øvrige udgifter

12.1 Af- og nedskrivninger 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 11.716 0 0

0 11.716 0 0

42.898 11.716 0 0

9
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1. Indledning 
Vi har revideret det af ledelsen udarbejdede udkast til årsregnskab for SNYK for 2017, der om-
fatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, noter og bilag til resultatopgørel-
sen. Årsregnskabet, der er aflagt efter bestemmelserne med Lov nr. 1531 af 21. december 
2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturmini-
steriet (Driftstilskudsloven) samt den tilhørende bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 
2010, udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: 

 
Resultat kr.   -6.938 
Aktiver kr.   1.281.487 
Egenkapital kr.   229.364 
 

2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2017 
Revisionen er udført i overensstemmelse med de internationale standarder om revision 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 finan-
sielle stilling samt resultatet af institutionens aktiviteter i overensstemmelse med årsregn-
skabsloven. 

 
Revisionen har ikke givet anledning til at modificere vores konklusion, fremhæve forhold og/el-
ler rapportering om ledelsesansvar mv. i vores påtegning på årsregnskabet. 

 
Hvis ledelsen godkender årsrapporten i den foreliggende form, og der ikke fremkommer yderli-
gere oplysninger under behandlingen af årsrapporten, vil vi forsyne årsregnskabet med en på-
tegning uden modifikationer, fremhævelse af forhold og/eller rapportering om ledelsesansvar 
mv. 

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 bag-
grund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med års-
regnskabet. 

4. Revisionen af årsregnskabet 2017 
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. Vo-
res 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 ud-
arbejdet 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 resulta-
tet af vores revision på de væsentligste områder i regnskabet er omtalt i nedenstående afsnit. 
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5. Betydelige resultater af revisionen 
Anvendte regnskabsprincipper  
Årsregnskabet for SNYK er aflagt i overensstemmelse med fondslovgivningen, og som følge 
heraf årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder tilpasset instrukser fra Sta-
tens Kunstfond. Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til tidligere år, er op-
lyst i årsrapporten. 
 
Det er vores opfattelse, at den af ledelsen valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, instituti-
onens aktiviteter og forhold taget i betragtning. 
 
Funktionsadskillelse 
Institutionens størrelse, herunder antallet af ansatte, der er beskæftiget med administrative opga-
ver, gør det ikke muligt at etablere en effektiv intern kontrol, der er baseret på en hensigtsmæssig 
fordeling af arbejdsopgaverne mellem de ansatte. Vores revision er derfor som udgangspunkt ikke 
baseret på institutionens interne kontroller. Vi skal derfor understrege, at der ikke er - eller kun er 
begrænsede - muligheder for at opdage fejl, der er opstået som følge af, at samme person bestri-
der såvel udførende som kontrollerende funktion. Vi skal anbefale, at ledelsen regelmæssigt gen-
nemgår bogføringen og kontoudtog for de likvide beholdninger. Gennemgangen bør ske ugentligt 
eller månedligt og omfatte den seneste uges/måneds salg, indbetalinger samt den aldersopdelte 
liste over tilgodehavender. Vi anbefaler endvidere, at der som fast procedure kun kan foretages 
udbetalinger til varekreditorer og andre omkostningskreditorer, som er godkendt af ledelsen. 
 
Institutionens daglige ledelse er bekendt med den manglende funktionsadskillelse og har tilkende-
givet, at det er en forretningsrisiko, som ledelsen har valgt at tage på grund af institutionens stør-
relse. 
 
Institutionens daglige ledelse har indført, at der skal være 2 i forening til at gennemføre en beta-
ling i banken, og i lønsystemet er det indført, at det kun er den daglige leder, der kan godkende 
lønnen. 
 
Den daglige ledelse har oplyst, at de løbende foretager kontroller for at minimere den forretnings-
mæssige risiko. 
 
 
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 in-
deholde væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser. 
 
Ledelsen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende un-
dersøgelser 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 in-
stitutioner, der ikke har etableret effektiv funktionsadskillelse, fordi det som udgangspunkt øger 
muligheden og risikoen for besvigelser. 
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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 be-
kræftet 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 informatio-
nerne 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 ledel-
sens regnskabserklæring. 
 
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 overensstem-
melse med årsregnskabsloven. 
 
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. 
 
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 overensstem-
melse med gældende lovgivning. Revisionen af den regnskabsmæssige behandling af nærtstå-
ende 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 begiven-
heder, 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 ledel-
sens regnskabserklæring. 
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6. Ledelsens regnskabserklæring 
Som led i revisionen har den daglige ledelse afgivet en regnskabserklæring over for os. I regn-
skabserklæringen vedrørende årsrapporten for 2017, har den daglige ledelse blandt andet be-
kræftet følgende i overensstemmelse med de aftalte vilkår: 
 
· At ledelsen har opfyldt deres ansvar for at udarbejde et årsregnskab, der giver et retvi-

sende billede i overensstemmelse med driftstilskudsloven samt den tilhørende bekendt-
gørelse 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 fast-

slået, 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 revi-
sionen. 

7. Revision af væsentlige poster i årsregnskabet 
Vi skal i det følgende redegøre for handlinger og konklusioner på vores revision af de væsentlig-
ste 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. 
 
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 hen-
blik på at scanne for fejl, usædvanlige posteringer og korrekt periodisering. 
 
Vi har stikprøvevis kontrolleret udvalgte fakturaer med hensyn til udregninger, sammentællin-
ger og momsberegninger. Vi har desuden kontrolleret disse fakturaer til bogføringen og efter-
følgende indbetalinger. 
 
Vores revision har ikke givet anledning til efterposteringer eller andre bemærkninger på denne 
regnskabspost. 
 
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. 
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Øvrige tilskud 
Vi har stikprøvevis kontrolleret bogføringen af tilskud vedrørende projekter med produktions-
budgettet 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 regnskabs-
aflæggelse. Vi har stikprøvevist kontrolleret at tilskud og produktionsomkostninger på projek-
terne oplistet i noterne i årsrapporten ”Afrapportering af projekttilskud fra Statens Kunstfonds 
Projektstøtteudvalg for Musik for 2017” er korrekt registreret på de enkelte projekter i hen-
hold til de underliggende bilag. 
 

8. Uanmeldt beholdningseftersyn 
Vi har den 7. november 2017 foretaget et uanmeldt kasse- og beholdningseftersyn. Der blev ikke 
konstateret en mindre kassedifference på t.kr. 1. Kassen indeholdt en beholdning på t.kr. 5, som 
primært låg i kuverter, som ikke var aflåst. Vi skal anbefale, at institutionen ikke ligger inde med 
store kontantbeløb, så længe institutionen ikke har et pengeskab. Efterfølgende er den fysiske 
kassebeholdning lukket og indsat i banken. 
 
Eftersynet gav ikke andre bemærkninger. 
 

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 udgangs-
punkt i tilskudsmodtagers rapportering til tilskudsyder om mål og opnåede resultater. 
 
Økonomistyring 
Institutionen har udarbejdet periodevise budgetter, således at der løbende kan foretages sam-
menligning 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 dispo-
sitioner 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. 
 
Produktivitet 
Produktivitet vedrører forholdet mellem anvendelsen af ressourcer og produktionens omfang. 
Institutionen har i 2017 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. 






