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SNYK

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med driftstilskudsloven samt den tilhørende bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december
2010. 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 2016, der omfatter
resultatopgørelse, balance og noter herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter
Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af
driftstilskud fra Kulturministeriet (Driftstilskudsloven) samt den tilhørende bekendtgørelse nr. 1701 af 21.
december 2010. 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 2016 samt af resultatet af SNYK's aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med driftstilskudsloven samt den tilhørende
bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på
grundlag af bestemmelserne i driftstilskudsloven samt den tilhørende bekendtgørelse nr. 1701 af 21.
december 2010. 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i SNYK

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

* 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

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.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold
til driftstilskudsloven samt den tilhørende bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 regler. Baseret
på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i driftstilskudsloven samt den
tilhørende bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i
ledelsesberetningen.
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Hovedaktivitet og redegørelse for årets drift
2016 var fjerde og sidste år i SNYKs rammeaftale for 2013-2016 med Statens Kunstfonds
Projektstøtteudvalg for Musik (PSU) med følgende fem hovedopgaver:

1. Projektvirksomhed
2. Netværksvirksomhed
3. Rådgivningsvirksomhed
4. Formidlingsvirksomhed
5. Tilskudsvirksomhed

I 2016 har SNYK på den ene styrket arbejdet inden for de fem hovedopgaver samtidig som SNYK på
den anden side har bygget videre på den gennemgribende organisationsudvikling der blev
gennemført i 2015 i samarbejde med PSU.

Overordnet set vurderes det, at resultatmålene i 2016 er opfyldt på samtlige opgaveområder, og
det vurderes, at både PSUs formål og vision samt SNYKs egen mission og vision er blevet
understøttet i SNYKs virke i 2016.

Målopfyldelse på opgaveområder
I det følgende gennemgås SNYKs fem opgaveområder, som de fremgår af rammeaftalen for 2013-
2016, med understøttende eksempler og en generel vurdering af opfyldelsesgrad. Se endvidere
bilagene for en uddybet aktivitets- og resultatoversigt, nøgletal og indikatorer og modtagere af
International Transportstøtte.

En række af årets aktiviteter går på tværs af de fem hovedopgaver, og i det følgende er disse
aktiviteter for oversigtens skyld forsøgt beskrevet så samlet som muligt.

1. Projektvirksomhed
Resultatmål

a. SNYK styrker arrangørplatformene i Danmark
b. SNYK giver skabere og udøvere optimale muligheder og rammer for at udvikle og

præsentere nyskabende, kunstneriske frembringelser af højeste kvalitet i ind- og udland
c. SNYK styrker det dynamiske, langsigtede udvekslingsarbejde
d. SNYK faciliterer og fremmer partnerskabsbaseret, synergifremmende projektvirksomhed

SNYK har for at understøtte sine resultatmål udviklet sit projektarbejde inden for tre tværgående
søjler:

· National projektaktivitet, med et særligt fokus på Aarhus i henhold til rammeaftalen
2013-2016 med PSU

· International projektaktivitet
· Afholdelse af G((o))ng Tomorrow festivalen
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National projektaktivitet
Arbejdet i Aarhus var for det første centreret omkring AUTs 50-års jubilæum, med
jubilæumsaktiviteter i løbet af året. SNYK indgik for det første i et PR-samarbejde om at synliggøre
AUTs aktiviteter og var sammen med AUT vært for en netværksreception i forbindelse med den
afsluttende jubilæumskoncert med Aarhus Symfoniorkester i oktober.

Derudover videreudviklede SNYK sit samarbejde med SPOR festivalen på tværs af SNYKs
opgaveområder. I året, der ledte op til Kulturbyåret Aarhus 2017 ydede SNYK formidlingsmæssig
rådgivning og faciliterede et PR samarbejde i forbindelse med Aarhus2017 projektet SPOR New
Music School. Derudover var SNYK værter for en netværksreception under festivalen og arbejdede
med at synliggøre festivalen som en del af SNYKs formidlingsarbejde.

Et andet fokusområde har været det tværkunstneriske ny musikmiljø på Møn, hvor SNYK indgik et
samarbejde med Klangrum Møn om en række lyttebiografer Hertil kommer et arbejde for en
række af landets øvrige festivaler som Suså Festival og den københavnske Klang festival, hvor SNYK
faciliterede et internationalt besøgsprogram, samarbejdede med festivalen om en række artist
talks, stod for festivalens salgsbod og var værter for et internationalt netværksmøde.

Nye initiativer har også indbefattet et samarbejde med Open Days festivalen i Aalborg og fokus på
at udvikle en række seminarformater i samarbejde med andre danske aktører. Således har SNYK i
løbet af 2016 gennemført seminarer i samarbejde med bl.a. Seismograf og Dansk
Komponistforening med fokus på temaer som tværkunstnerisk virke, musikkritik og komponisters
arbejde med værkformater hvor de selv både er komponerende og optrædende.

International projektaktivitet
I 2016 blev det internationale arbejde udviklet med udgangspunkt i de indsatsområder, SNYK har
været aktiv i som en del af de projekter, der i samarbejde med de øvrige genreorganisationer har
fået støtte fra puljen til International Musikformidling under PSU.

I Schweiz og Østrig udviklede SNYK i samarbejde med Autocorrect Wien og Kunsthalle Zürich en
turne med et tværkunstnerisk projekt med LOL beslutning, der gennemføres i foråret 2017.

I Holland præsenterede November Music festivalen i Hertogenbosch danske kunstnere, ligesom
SNYK samarbejde med PSU og Kulturstyrelsen om den danske stand og showcase på messen
Classical:NEXT i Rotterdam. Endvidere præsenterede Flanders Festival Kortrijk et fokus på Simon
Løffler i april måned, og der forberedtes en jazz-turné i Holland og Belgien til gennemførelse i
2017, og yderligere ny musik- og lydkunstaktiviteter i 2017 på festivalen Gaudeamus New Music
Week.

På Connecting Spaces i Hong Kong præsenterede ensemble SCENATET i oktober tre koncerter med
Niels Rønsholdts projekt Me Quitte og Manos Tsangaris’ Living Spaces

Den årlige ISCM World Music Days Festival fandt sted i Tongyeong i Sydkorea, og som dansk ISCM
sektion havde SNYKs TRIM-udvalg nomineret en række danske værker til mulig opførelse, hvoraf
Toke Brorson Odin fik sit værk Ambulance-Helikopter opført.
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I samarbejde med JazzDanmark og Jazzhouse udviklede SNYK også projektet Opposite2017, der
løber af stablen i 2017 i Tokyo som et led i 150-året for de diplomatiske forbindelser mellem Japan
og Danmark.

Endvidere udviklede SNYK i samarbejde med Bang on a Can i New York City grundstenene til et
samarbejde om et dansk residency på Bang on a Cans sommer festival MassMoca i Massachusets.
Dette samarbejde forberedtes i 2016 med henblik på at Bang on a Can udvælge én dansk udøver
eller komponist, der efter ansøgning gennem et Open Call organiseret af SNYK og MassMoca
tilbydes et residency på MassMoca i juli-august 2017.

Det internationale arbejde har i 2016 udviklet sig med et styrket fokus i Japan, foruden en
videreudvikling af SNYKs europæiske aktiviteter. Hertil kommer et styrket internationalt
netværksarbejde i Europa og Nordamerika, se neden for i afsnittet om netværksvirksomhed.

G((o))ng Tomorrow
SNYKs årlige festival blev for anden gang gennemført under G((o))ng Tomorrow navnet. Året
markerede samtidig det sidste af fire år af rammeaftalen for festivalen med Københavns
Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg for perioden 2013-2016 med en festivalstruktur i to dele: En
koncertrække i løbet af året såvel som selve festivalen. Selve festivalen løb af stablen fra den 4. til
12. november på en række københavnske spillesteder med et fokus på både den hjemlige scene
og internationale tværkunstneriske projekter, herunder et særligt tæt festivalsamarbejde med
CPH PIX og Jazzhouse.

I løbet af året op til festivalen styrkede SNYK sin festivalplatform gennem et løbende samarbejde
med en række centrale københavnske aktører som Cinemateket, artFREQ, Copenhagen
Architecture Festival og Glyptoteket.

Det vurderes at målsætningerne for projektvirksomhed generelt er opfyldt. Der har været tale om
en udvikling af det nationale arbejde og den internationale udvekslingsvirksomhed, ligesom
samarbejdet med danske arrangører og øvrige aktører er styrket. G((o))ng Tomorrow festivalen
blev i det andet år med det nye navn videreudviklet som en platform for SNYKs
partnerskabsbaserede projektvirksomhed.

2. Netværksvirksomhed

Resultatmål
a. SNYK styrker sammenhængskraften blandt aktører i dansk musikliv og skaber rammer for

synergi og øget aktivitet mellem disse og internationale aktører
b. SNYK styrker det forskningsbaserede og målrettede arbejde med publikumsudvikling i dansk

musikliv

I 2016 har SNYK for det første arbejdet med udviklingen af netværksvirksomhed i Danmark
gennem et fokus på en styrket facilitering af platforme for udvekslingen mellem danske og
internationale aktører. SNYK har afholdt netværksarrangementer under SPOR og Klang
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festivalerne, ligesom SNYK i august var vært for et møde for det europæiske festivalnetværk
NICAF, med forberedelse af en EU-ansøgning som hovedtema.

Herudover faciliterede SNYK en række besøgsprogrammer for udenlandske festivalchefer,
koncertarrangører og journalister. SNYK har i løbet af året arbejdet kontinuerligt med
publikumsudviklingsarbejdet gennem G((o))ng Tomorrow festivalen, og et særlige tiltag her har
været samarbejdet med Glyptoteket og med CPH PIX.

SNYKs internationale netværksvirksomhed har overordnet forløbet af tre spor: For det første har
SNYK videreudviklet sit arbejdet i det europæiske festivalnetværk NICAF. For det andet har SNYK i
2016 deltaget i arbejdet med det transatlantiske festivalnetværk på en konference i Montréal i
Canada. Og for det tredje har SNYK deltaget i udviklingen af et nyt nordisk-baltisk festivalnetværk,
Fenoba, med den svenske GAS festival fra Göteborg som initiativtager.

Det vurderes at resultatmålene for netværksvirksomheden er opfyldt.

Rådgivning

Resultatmål
c. SNYK fremmer udøvere, ensembler, komponister og lydkunstneres aktivitetsfremmende

karriereudvikling i ind- og udland
d. SNYK fremmer udviklingen af nystartede initiativer i Danmark

SNYK har i 2016 udviklet sit rådgivningsarbejde som en integreret del af SNYKs projektvirksomhed,
netværksvirksomhed og formidling, foruden at rådgive en række danske og internationale
enkeltaktører, ensembler og festivaler om specifikke forhold vedrørende arbejdet med at fremme
dansk musik i ind- og udland. Et særligt fokus har været at være med i en arbejdsgruppe i Aarhus i
samarbejde med det regionale spillested Radar og Aarhus 2017 projektet Overheard. Fokus her
har været at udvikle aktiviteter på Radar og i Region Midtjylland i øvrigt, med ny,
eksperimenterende musik og lydkunst. Endvidere har SNYK haft en tæt dialog med det nye
Regionale Spillested i Thy om implementeringen af et fokus på ny musik som en del af spillestedets
programprofil.

Det vurderes at rådgivnings-resultatmålene er opfyldt.

Formidling

Resultatmål
a. SNYK når et endnu bredere og større publikum i Danmark og øger synligheden i det

samlede medielandskab i ind- og udland
b. SNYK styrker det landsdækkende og internationalt orienterede strategiske

kommunikationsarbejde med vedkommende formidling på højeste journalistiske niveau
c. SNYK udnytter den digitale kulturs muligheder optimalt
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SNYK har i 2016 styrket og videreudviklet sit formidlingsarbejde gennem artikler på SNYK.dk, ny-
udviklingen af et ugentligt nyhedsbrev udsendt til over 2000 modtagere, arbejde på sociale medier
og en udvikling af Koncertkalenderen i samarbejde med Seismograf. Antallet af unikke brugere på
SNYKs nyhedsbaserede hjemmeside steg med 8% fra 64.711 til 70.008 i 2016. Arbejdet på disse
forskellige platforme og samarbejdet med en række danske aktører har ført til, at SNYK har
udvidet målgruppen og styrket den danske ny musik scenes synlighed.

SNYK har endvidere samarbejdet med en række danske aktører om specifikke
formidlingsinitiativer knyttet til større projekter, som for eksempel SPOR New Music School, AUT
og Klangrum Møns aktiviteter. Derudover har SNYK i løbet af året har udviklet et særligt
festivalguide format både til ny musik festivaler og programfladerne for ny, eksperimenterende
musik og lydkunst i festivaler som VinterJazz, Click Festival i Helsingør, Suså Festival, Define
Festival i Sønderborg og Open Days festivalen i Aalborg. Disse guides til programfladerne for den
ny, eksperimenterende musik og lydkunst er også benyttet af festivalerne selv til at tiltrække deres
lokale kernepublikum til nye oplevelser.

I det internationale formidlingsarbejde har SNYK integreret indsatsen med SNYKs øvrige
virksomhed i forbindelse med SNYKs forskellige internationale indsatser. Herunder samarbejdede
SNYK med Edition S om et fokus på Simon Steen-Andersens nye store musikteaterprojekt if this
then that and now what til Münchener Biennale i maj-juni, hvor Politiken af SNYK blev inviteret på
pressetur, som resulterede en helsides, 6-hjertet anmeldelse på forsiden af Politikens 2. sektion.

Det vurderes at resultatmålene indenfor formidling er opfyldt.

Tilskudsvirksomhed

Resultatmål:
a. SNYK fremmer diversitet og fornyelse i det danske musiklivs internationale

koncertaktiviteter i ind- og udland

SNYK har i 2016 videreført forvaltningen den internationale transportstøtte, hvor SNYKs
Transportstøtte og ISCM-udvalg har behandlet 71 ansøgninger ved fem ansøgningsfrister i løbet af
året. I tråd med udvekslingstanken har SNYK bevilget støtte både til danske udøveres aktiviteter i
udlandet og til danske arrangørers præsentation af udenlandske udøvere. Der blev bevilget støtte
til i alt 49 ansøgninger. Puljens størrelse var kr. 215.000 og der blev søgt for i alt kr. 954.018.

Det vurderes at resultatmålene for tilskudsvirksomhed er opfyldt.

Indtægtsdækket virksomhed
I tæt dialog med PSU har SNYK siden 2015 arbejdet på etableringen af indtægtsdækket
virksomhed, med fokus på at kunne tilbyde ydelser inden for økonomi, regnskab og administration
til aktører, der modtager støtte fra PSU. I 2016 er dette arbejde videreført, og med ansættelsen af
en ny økonomi- og administrationsmedarbejderved Søren Odd Langhoff i september 2016 gik
dette arbejde ind i en afgørende, ny fase, og selve strukturerne for arbejdet blev grundlagt,
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således at SNYK i 2017 kan påbegynde konkrete samarbejdsprojekter inden for den
indtægtsdækkede virksomhed.

Organisationsudvikling, ved Erik Bach – bestyrelsesformand i SNYK
Sideløbende med arbejdet med SNYKs fem hovedopgaver har bestyrelsen arbejdet med
videreudviklingen af organisationen.

Siden sidst i april 2016 har bestyrelsen i den grad haft arbejdshandskerne på. Med det vi kan kalde
ny-dannelsen af SNYK - på baggrund af de gensidige aftaler, der i 2015-16 blev indgået mellem
SNYK og PSU – og på baggrund af idéer og inspiration fra SNYKs egen bestyrelse – så har ledelsen
og sekretariatet haft ekstra store arbejdshandsker på for nå at få det hele på plads og komme i
mål til rette tid.

Processen med at udarbejde den nye Rammeaftale for perioden 2017 – 2020 har været
omfattende, herunder det videre arbejde med at etablere en særlige funktion under
Indtægtsdækket virksomhed – hvor SNYK mod betaling kan servicere andre aktører i det danske
musikliv som får tilskud af PSU, med fokus på disse aktørers økonomi og regnskab.

SNYK udviklede i 2015 en ny organisations-struktur, som i løbet af 2016 er blevet yderligere
implementeret.

SNYKs aktiviteter hviler på to søjler: Facilitering og Projektvirksomhed, hvortil kommer den
Indtægtsdækkede virksomhed

Til Facilitering hører Information og rådgivningsvirksomhed, Netværksvirksomhed i Danmark og
Tilskudsvirksomhed (International transportstøtte).

Til Projektvirksomhed hører G((o))ng Festivalen og den projektvirksomhedi Danmark, vi f.eks.
udvikler med SPOR Festivalen, KLANG Festivalen og øvrige arrangører over hele Danmark.
Hertil kommer den internationale projekt- og netværksvirksomhed.

Den Indtægtsdækkede virksomhed er vi kommet rigtig langt med. Det har krævet en stor del
arbejde at få hele dette komplicerede økonomi-og regnskabsgrundlag på. Og vi ser frem til at vi i
2017 kan udvikle dette yderligere.

Sekretariatet er som sagt bygget op på baggrund af den organisations-struktur og de
indsatsområder, bestyrelsen godkendte i februar 2016.

Thorbjørn Tønder Hansen er den daglige leder, som med sit helikopter-blik uddelegerer, aftaler og
får det hele til at hænge sammen. Og ikke mindst holder liv i alle netværk nationalt og
internationalt.

Til at hjælpe sig har Thorbjørn tre fastansatte og meget engagerede medarbejdere med hver sit
primære ansvarsområde.
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Ansvaret for kommunikation, information og rådgivning er lagt i hænderne på Agnete Seerup.
Som ansvarlig for Projektvirksomheden har vi Anne Dalby og så er Søren Odd Langhoff den nye
administrations-ansvarlige, som har styr på bogholderi og regnskab og organiserer hele den
indtægtsdækkede virksomhed.

Det nye sekretariat har nu opereret i godt over seks måneder, og der arbejdes med et stort og
dynamisk engagement - det hele fungerer perfekt ledelsen og medarbejderne imellem og i højeste
grad også udadtil – ikke mindst at regne efter de positive markeringer, jeg har fået fra flere af
SNYKs samarbejdspartnere i musiklivet.

En særlig tak til Thorbjørn for hans store arbejdsindsats og for at han på så relativ kort tid har fået
det nye sekretariat op at stå - og ikke mindst til at fungere så godt og effektivt, som det gør. Og tak
fordi han udadtil gør SNYK meget synlig og får os til at fremstå som en virkelig offensiv spiller og
samarbejdspartner i musiklivet. Der har været rigeligt at se til og mange bolde at holde i luften på
samme tid. Men han har klaret det på fineste måde – hvad mange af SNYKs samarbejdspartnere –
som sagt - klart har kvitteret for.

Men uden et velfungerende sekretariat ville der ikke være gode resultater. Derfor en meget,
meget stor tak til Agnete, til Anne og til Søren for deres engagerede og særdeles aktive indsats i
SNYKs sekretariat.

Løbende har vi ekstra hjælp fra studerende, praktikanter og andet løst ansat personale med få
timer eller med kortere ansættelsesperioder. Disse gode og engagerede medarbejdere skifter ret
ofte, så Ingen nævnt – ingen glemt.

Uden en bestyrelse intet SNYK
I 2016 har der været en enkelt udskiftning al den stund, at Rasmus Stolberg på grund af den store
succes med bandet Liima ønskede at forlade bestyrelsen. Suppleanten Ejnar Kanding er indtrådt
på hans plads.

Der er engagement i hele bestyrelsen og resultaterne taler deres eget tydelige sprog:
- klar enighed i februar 2016 om strategi og mål for det nye SNYK og i forlængelse heraf en
engageret indsats i efteråret med henblik til at få den nye Rammeaftale med PSU på plads.

Tak til alle i SNYKs bestyrelse for deres indsats. En ekstra tak til Katrine Ganer Skaug, som med
denne periode slutter sit mangeårige arbejde i SNYKs bestyrelse. Vi vil savne dig, men forstår også
godt, at det at lede og organisere alt omkring Esbjerg Ensemblet er mere end et almindeligt
fuldtidsjob.

Arbejdet i det nye sekretariat, den klare strategi og de ligeså klare mål for SNYKs aktiviteter -
resultaterne af disse indsatser viser, at bestyrelsen har set helt rigtigt med sine beslutninger i det
år som er gået.



SNYK

Ledelsesberetning

15

Sidst men ikke mindst skal der lyde en varm tak for godt samarbejde med Kunstfondens
Projektstøtteudvalg for Musik og især med PSUs højre hånd, Jan Ole Traasdahl Slots- og
Kulturstyrelsen.

Som alle helt sikkert er bekendt med, så har Thorbjørn Tønder Hansen fået nyt arbejde som
direktør for den store, internationale festival ULTIMA i Oslo fra den 1. oktober i år. Tillykke til
Thorbjørn for denne fine forfremmelse, tør jeg godt sige.

På den ene side er jeg vældig stolt over, at SNYK nu har det niveau og format, at det er et
springbræt til direktørstillingen for ULTIMA Festivalen – om end jeg på den anden side er lidt
ærgerlig over, at netop nu, hvor vi har fået SNYK op i et andet og større gear, at vi her må give slip
på Thorbjørn.

Men Thorbjørn har lovet os en glidende overgang fra 1. oktober og frem til 1. december, og ikke
mindst har Thorbjørn lovet 100% at afvikle årets G((o))ng Festival i den første uge af november.
Og tak for det!

Erik Bach, bestyrelsesformand i SNYK
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Årets Resultat

Årets resultat viser et overskud på kr. 79.762 som udgør 1,9% af den samlede omsætning på kr.
4.164.779. Udgifterne udgør kr. 4.085.016.

Årets resultat overføres til egenkapitalen.

Det kommende års drift
I 2017 vil SNYK fortsætte udviklingen af det faglige arbejde i henhold til opgaver og resultatmål i
SNYKs nye rammeaftale med PSU.

I løbet af 2017 vil SNYK arbejde inden for nu tre hovedområder og et ekstra område:
· Informations-, rådgivnings- og netværksvirksomhed
· Projektvirksomhed
· Tilskudsvirksomed

Og dertil kommer:
· Indtægtsdækket virksomhed inden for økonomi og regnskab.

Samarbejdet med de øvrige genreorganisationer, herunder den ny genreorganisation for
folkemusik og verdensmusik, TEMPI, vil videreudvikles. Endvidere vil samarbejdet med Dacapo
Edition S styrkes, herunder med et særligt fokus på et nyt projekt i USA og Canada. På det
nationale område vil SNYK styrke sit samarbejde med og faciliterende arbejde for SNYKs aktører,
herunder et fokus på arbejdet i Aarhus og Region Midtjylland i forbindelse med Aarhus 2017. I det
internationale arbejde vil SNYK udvikle projekter i Europa og Japan.

Appendiks:
Afrapportering af Projekttilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik for 2016:

SKMP30.2016-0027
Tilskud til Internationale Besøgsprogrammer under Klang Festivalen 2016 på kr. 20.000
I forbindelse med Klang festivalen i København i maj-juni koordinerede SNYK nogle internationale besøgsprogrammer
for udenlandske journalister og festivalledere.

SKMP30.2016-0031
Tilskud til Internationalt Besøgsprogram for Lawrence Kumpf på kr. 8.000
I august begyndte den kunstneriske leder af den tværkunstneriske platform Blank Forms i New York City, Lawrence
Kumpf, Danmark. Her opholdt han sig i Henning Christiansen arkivet i Askeby på Møn med henblik på planlægningen
af en projektrække i 2017-2018 hvor Henning Christiansens værker vil indgå, ligesom yngre danske og internationale
kunstnere vil inviteres til at forholde sig til Henning Christiansens musik og kunst.

SKMP30.2016-0029
Tilskud til Internationale Besøgsprogrammer under Ung Nordisk Musik i Aarhus på kr. 12.000
I forbindelse med festivalen Ung Nordisk Musik i Aarhus i august, koordinerede SNYK en række internationale
besøgsprogrammer for festivalledere og koncertarrangører fra Europa.
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SKMP30.2016-0033
Tilskud til Internationale Besøgsprogrammer under G((o))ng Tomorrow Festival 2016 på kr. 16.700
I forbindelse med G((o))ng Tomorrow festivalen i København i november koordinerede SNYK nogle internationale
besøgsprogrammer for udenlandske festivalledere.

SKMP31.2016-0097
Tilskud til Internationale Udviklings- og netværksaktiviteter med Bang on a Can på kr. 26.000
I forbindelse med udviklingen af et samarbejde om et dansk residency som en del af musiker og komponistkollektivet
Bang on a Cans årlige sommer festival MassMoca i Massachusetts, har SNYK fået støtte til at forberede og gennemføre
et residency på festivalen i juli og august 2017. Aktiviteten gennemføres i sin helhed i 2017 og projekttilskuddet er
derfor overført til aktiviteter på dette projekt i 2017.

SKMP33.2014-0005
Tilskud til Fokus på Holland-Belgien på i alt kr. 237.500
SNYK har i samarbejde med JazzDanmark modtaget støtte til indsatser i Holland-Belgien på tværs af de to
genreorganisationer. I 2016 samarbejdede SNYK med November Music i Holland om præsentationen af Girls in
Airport, på festivalen i Hertogenbosch i Holland. Derudover samarbejdede SNYK med Flanders Festival Kortrijk om et
fokus på Simon Løffler, ligesom der blev udviklet forberedende projektaktiviteter til afsluttende projekter i 2017: 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.

I 2016 blev kr. 19.259,- af tilskuddet brugt på dette fokus, og kr. 174.717,- er overført til aktiviteter på dette projekt i
2017.

KIK30.2013-0022
Tilskud til Fokus på Østrig og Schweiz på i alt kr. 200.000
SNYK har i samarbejde med JazzDanmark modtaget støtte til indsatser i Østrig og Schweiz på tværs af de to genre-
organisationer. I 2016 blev der gennemført forberedende projektaktiviteter med Martyn Reynolds fra Autocorrect
Wien og Kunsthalle Zürich med henblik på en turné med det genreoverskridende kollektiv LOL Beslutning til Østrig og
Schweiz i 2017.

I 2016 blev kr. 2.080,- brugt på dette projekt og således er kr. 68.600,- overført til aktiviteter på dette projekt i 2017.
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Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Årsregnskabet for SNYK er aflagt i overensstemmelse med fondslovgivningen, og som følge heraf
årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder tilpasset instrukser fra Kunststyrelsen.

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 2016 til Kulturstyrelsen indsendte budget, tilpasset budgetter for diverse
projekter m.v.

RESULTATOPGØRELSEN

Driftstilskud og øvrige tilskud

Driftstilskud og øvrige tilskud omfatter tilskud fra Kulturstyrelsen.

Egenindtægter

Egenindtægter omfatter blandt andet indtægter fra billetsalg og andre salg af varer og tjenesteydelser.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter udgifter af administrativ ark, 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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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.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.

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
2016 2016 2015 2014

Note kr. kr. kr. kr.

INDTÆGTER

1 Driftstilskud fra staten 2.980.223 2.980.223 2.980.223 2.880.840
2 Øvrige tilskud fra staten 810.000 193.814 102.843 762.831
3 Tilskud fra kommuner og regioner 500.000 508.000 500.000 500.000
4 Fonde 300.000 192.467 433.690 561.077
5 Sponsorer 0 45.000 0 0
6 Egenindtægter 230.000 245.274 232.738 154.615

Indtægter i alt 4.820.223 4.164.778 4.249.494 4.859.363

7 Finansielle indtægter 0 2 4 0

Indtægter, total 4.820.223 4.164.780 4.249.498 4.859.363

UDGIFTER

8 Løn fast ansatte 1.285.000 1.155.244 890.185 1.269.563
9 Løn løst ansatte 305.000 668.785 334.281 270.894

10 Administrationsomkostninger 785.000 625.174 561.049 458.328
11 Produktionsomkostninger 1.895.000 1.217.827 1.928.708 2.303.308
12 Tilskudsudbetaling 215.000 167.621 213.839 194.028
13 Lokaleomkostninger 190.000 206.912 153.838 226.197
14 Øvrige udgifter 95.223 43.457 70.367 82.065

Udgifter i alt 4.770.223 4.085.020 4.152.267 4.804.383

15 Finansielle udgifter 0 0 0 4.930

Udgifter, total 4.770.223 4.085.020 4.152.267 4.809.313

ÅRETS RESULTAT 50.000 79.760 97.231 50.050

Nøgletal for personale

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

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

SNYK
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

SNYK

SNYK - Formidling (afd. 1)
Budget
2016 2016 2015 2014

Note kr. kr. kr. kr.

INDTÆGTER

1 Driftstilskud fra staten 750.000 750.000 1.085.223 1.052.840

Indtægter i alt 750.000 750.000 1.085.223 1.052.840

7 Finansielle indtægter 0 2 4 0

Indtægter, total 750.000 750.002 1.085.227 1.052.840

UDGIFTER

8 Løn fast ansatte 372.750 289.226 457.057 692.062
9 Løn løst ansatte 150.000 316.256 151.740 13.894

10 Administrationsomkostninger 117.750 19.598 106.218 13.736
11 Produktionsomkostninger 60.000 19.161 227.496 134.244
13 Lokaleomkostninger 28.500 65.492 56.970 161.197
14 Øvrige udgifter 14.283 43.457 70.367 82.065

Udgifter i alt 743.283 753.190 1.069.848 1.097.198

15 Finansielle udgifter 0 0 0 4.930

Udgifter, total 743.283 753.190 1.069.848 1.102.128

ÅRETS RESULTAT 6.717 -3.188 15.379 -49.288
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

SNYK

SNYK - Rådgivning og netværk i DK (afd. 2)
Budget
2016 2016 2015 2014

Note kr. kr. kr. kr.

INDTÆGTER

1 Driftstilskud fra staten 280.000 280.000 280.000 270.000

Indtægter i alt 280.000 280.000 280.000 270.000

7 Finansielle indtægter 0 0 0 0

Indtægter, total 280.000 280.000 280.000 270.000

UDGIFTER

8 Løn fast ansatte 113.500 89.103 68.000 148.000
9 Løn løst ansatte 30.000 37.189 24.000 0

10 Administrationsomkostninger 78.500 75.151 67.000 67.000
11 Produktionsomkostninger 30.000 56.310 46.717 10.000
13 Lokaleomkostninger 19.000 16.994 12.000 13.000
14 Øvrige udgifter 9.523 0 0 0

Udgifter i alt 280.523 274.747 217.717 238.000

15 Finansielle udgifter 0 0 0 0

Udgifter, total 280.523 274.747 217.717 238.000

ÅRETS RESULTAT -523 5.253 62.283 32.000
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

SNYK

SNYK - International transportstøtte (afd. 3)
Budget
2016 2016 2015 2014

Note kr. kr. kr. kr.

INDTÆGTER

1 Driftstilskud fra staten 350.000 350.000 350.000 338.000

Indtægter i alt 350.000 350.000 350.000 338.000

7 Finansielle indtægter 0 0 0 0

Indtægter, total 350.000 350.000 350.000 338.000

UDGIFTER

8 Løn fast ansatte 34.250 50.507 38.000 82.000
9 Løn løst ansatte 40.000 70.065 46.000 0

10 Administrationsomkostninger 39.250 33.138 29.000 29.000
11 Produktionsomkostninger 10.000 17.415 17.896 8.234
12 Tilskudsudbetaling 215.000 167.621 213.839 194.028
13 Lokaleomkostninger 9.500 8.497 6.000 6.000
14 Øvrige udgifter 4.761 0 0 0

Udgifter i alt 352.761 347.243 350.735 319.262

15 Finansielle udgifter 0 0 0 0

Udgifter, total 352.761 347.243 350.735 319.262

ÅRETS RESULTAT -2.761 2.757 -735 18.738
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

SNYK

G((o))ng Tomorrow (afd. 4)
Budget
2016 2016 2015 2014

Note kr. kr. kr. kr.

INDTÆGTER

1 Driftstilskud fra staten 400.000 400.000 165.000 508.000
2 Øvrige tilskud fra staten 430.000 16.700 0 0
3 Tilskud fra kommuner og regioner 500.000 508.000 500.000 500.000
4 Fonde 300.000 170.190 277.089 444.319
5 Sponsorer 0 45.000 0 0
6 Egenindtægter 200.000 220.834 217.534 154.615

Indtægter i alt 1.830.000 1.360.724 1.159.623 1.606.934

7 Finansielle indtægter 0 0 0 0

Indtægter, total 1.830.000 1.360.724 1.159.623 1.606.934

UDGIFTER

8 Løn fast ansatte 395.500 322.378 67.128 62.501
9 Løn løst ansatte 35.000 120.973 30.541 257.000

10 Administrationsomkostninger 235.500 203.755 125.831 115.592
11 Produktionsomkostninger 1.060.000 661.311 915.543 1.178.850
13 Lokaleomkostninger 57.000 47.951 35.868 0
14 Øvrige udgifter 28.566 0 0 0

Udgifter i alt 1.811.566 1.356.368 1.174.911 1.613.943

15 Finansielle udgifter 0 0 0 0

Udgifter, total 1.811.566 1.356.368 1.174.911 1.613.943

ÅRETS RESULTAT 18.434 4.356 -15.288 -7.009
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

SNYK

SNYK - National projektvirksomhed (afd. 5)
Budget
2016 2016 2015 2014

Note kr. kr. kr. kr.

INDTÆGTER

1 Driftstilskud fra staten 500.000 500.000 500.000 483.000
2 Øvrige tilskud fra staten 0 20.000 10.000 39.000

Indtægter i alt 500.000 520.000 510.000 522.000

7 Finansielle indtægter 0 0 0 0

Indtægter, total 500.000 520.000 510.000 522.000

UDGIFTER

8 Løn fast ansatte 152.750 192.005 147.000 161.000
9 Løn løst ansatte 20.000 79.939 53.000 0

10 Administrationsomkostninger 117.750 99.864 89.000 89.000
11 Produktionsomkostninger 160.000 77.048 191.173 197.164
13 Lokaleomkostninger 28.500 25.492 18.000 19.000
14 Øvrige udgifter 14.283 0 0 0

Udgifter i alt 493.283 474.348 498.173 466.164

15 Finansielle udgifter 0 0 0 0

Udgifter, total 493.283 474.348 498.173 466.164

ÅRETS RESULTAT 6.717 45.652 11.827 55.836
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

SNYK

SNYK - International projektvirksomhed (afd. 6)
Budget
2016 2016 2015 2014

Note kr. kr. kr. kr.

INDTÆGTER

1 Driftstilskud fra staten 600.000 600.000 600.000 229.000
2 Øvrige tilskud fra staten 380.000 157.114 92.843 723.831
4 Fonde 0 22.277 156.601 116.758
6 Egenindtægter 0 24.440 15.204 0

Indtægter i alt 980.000 803.831 864.648 1.069.589

7 Finansielle indtægter 0 0 0 0

Indtægter, total 980.000 803.831 864.648 1.069.589

UDGIFTER

8 Løn fast ansatte 172.000 147.659 113.000 124.000
9 Løn løst ansatte 20.000 44.363 29.000 0

10 Administrationsomkostninger 157.000 160.720 144.000 144.000
11 Produktionsomkostninger 560.000 384.082 529.883 774.816
13 Lokaleomkostninger 38.000 33.989 25.000 27.000
14 Øvrige udgifter 19.044 0 0 0

Udgifter i alt 966.044 770.813 840.883 1.069.816

15 Finansielle udgifter 0 0 0 0

Udgifter, total 966.044 770.813 840.883 1.069.816

ÅRETS RESULTAT 13.956 33.018 23.765 -227

26



Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

SNYK

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

Note kr. kr.

INDTÆGTER

1 Driftstilskud fra staten 100.223 100.223
6 Egenindtægter 30.000 0

Indtægter i alt 130.223 100.223

7 Finansielle indtægter 0 0

Indtægter, total 130.223 100.223

UDGIFTER

8 Løn fast ansatte 44.250 64.366
9 Løn løst ansatte 10.000 0

10 Administrationsomkostninger 39.250 32.948
11 Produktionsomkostninger 15.000 2.500
13 Lokaleomkostninger 9.500 8.497
14 Øvrige udgifter 4.763 0

Udgifter i alt 122.763 108.311

15 Finansielle udgifter 0 0

Udgifter, total 122.763 108.311

ÅRETS RESULTAT 7.460 -8.088

27



Balance pr. 31. december

AKTIVER

2016 2015 2014
Note kr. kr. kr.

16 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 52.821 60.057 89.762

Materielle anlægsaktiver i alt 52.821 60.057 89.762

ANLÆGSAKTIVER I ALT 52.821 60.057 89.762

17 Andre tilgodehavender 404.090 228.480 451.223
18 Periodeafgrænsningsposter 0 0 220

Tilgodehavender i alt 404.090 228.480 451.443

19 Likvide beholdninger 741.534 576.147 525.321

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 1.145.624 804.627 976.764

AKTIVER I ALT 1.198.445 864.684 1.066.526

SNYK
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SNYK

Balance pr. 31. december

PASSIVER

2016 2015 2014
Note kr. kr. kr.

Egenkapital primo 156.542 59.311 9.261
Overført overskud 79.760 97.231 50.050

EGENKAPITAL I ALT 236.302 156.542 59.311

20 Leverandører af varer og tjenesteydelser 492.373 200.203 440.262
Forudbetalt vedr. projekter 0 38.741 32.576

21 Anden gæld 193.902 171.963 142.030
22 Periodeafgrænsningsposter 275.868 297.235 392.347

Kortfristet gæld i alt 962.143 708.142 1.007.215

GÆLD I ALT 962.143 708.142 1.007.215

PASSIVER I ALT 1.198.445 864.684 1.066.526

23 Eventualposter, pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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Noter

Budget
2016 2016 2015 2014

Note kr. kr. kr. kr.

1 Driftstilskud fra staten

Driftstilskud fra Kulturstyrelsen 2.980.223 2.980.223 2.980.223 2.880.840

Som fordeles således:
(1) Formidling 750.000 750.000 1.085.223 1.052.840
(2) Rådgivning og netværk i DK 280.000 280.000 280.000 270.000
(3) International transportstøtte 350.000 350.000 350.000 338.000
(4) G((o))ng Tomorrow 400.000 400.000 165.000 508.000
(5) National projektvirksomhed 500.000 500.000 500.000 483.000
(6) International projektvirksomhed 600.000 600.000 600.000 229.000
(7) Indtægtsdækket virksomhed 100.223 100.223 0 0

2.980.223 2.980.223 2.980.223 2.880.840

2 Øvrige tilskud fra staten

Kulturstyrelsen 810.000 193.814 102.843 762.831

Som fordeles således:
(4) G((o))ng Tomorrow 430.000 16.700 0 0
(5) National projektvirksomhed 0 20.000 10.000 39.000
(6) International projektvirksomhed 380.000 157.114 92.843 723.831

810.000 193.814 102.843 762.831

3 Tilskud fra kommuner og regioner

Københavns Kommune 500.000 508.000 500.000 500.000

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

500.000 508.000 500.000 500.000

SNYK
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Noter

Budget
2016 2016 2015 2014

Note kr. kr. kr. kr.

SNYK

4 Fonde

Kommunikation 0 0 30.000 0
Internationale projekter og netværk 0 0 126.601 116.758
Tilskud fra private fonde 300.000 192.467 277.089 444.319

Som fordeles således:
(4) G((o))ng Tomorrow 300.000 170.190 277.089 444.319
(6) International projektvirksomhed 0 22.277 156.601 116.758

300.000 192.467 433.690 561.077

5 Sponsorer

Sponsorater 0 45.000 0 0

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

0 45.000 0 0

6 Egenindtægter

Billetindtæger 38.848 21.364 73.844
Annonceindtægter 33.500 42.000 32.000
Øvrige indtægter 10.181 8.284 584
Salg af koncerter 162.745 161.090 48.187

Som fordeles således:
(4) G((o))ng Tomorrow 200.000 220.834 217.534 154.615
(6) International projektvirksomhed 0 24.440 15.204 0
(7) Indtægtsdækket virksomhed 30.000 0 0 0

230.000 245.274 232.738 154.615
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Noter

Budget
2016 2016 2015 2014

Note kr. kr. kr. kr.

SNYK

7 Finansielle indtægter

Renter af bankkonti 0 2 4 0

Som fordeles således:
(1) Formidling 0 2 4 0

0 2 4 0

8 Løn fast ansatte

Bestyrelse 0 0 0 0
Løn til ledelsen 568.550 581.117 762.966 725.190
Gager og lønninger til fast ansatte 531.200 491.439 100.000 458.940
Forskydning feriepengeforpligtigelse 0 19.956 39.501 4.627
Løn- og gagerefusion -40.000 -164.382 -74.481 -38.725

1.059.750 928.130 827.986 1.150.032

Pension til ledelsen 116.450 97.815 12.128 8.541
Pensioner til fast ansatte 108.800 87.699 0 65.311
Sociale udgifter til fast ansatte 0 41.600 50.071 45.679

1.285.000 1.155.244 890.185 1.269.563

der fordeler sig således:
Løn til ledelsen 685.000 678.932 775.094 733.731
Bestyrelse 0 0 0 0
Gager og lønninger til fast ansatte 600.000 476.312 115.091 535.832

1.285.000 1.155.244 890.185 1.269.563

Som fordeles således:
(1) Formidling 372.750 289.226 457.057 692.062
(2) Rådgivning og netværk i DK 113.500 89.103 68.000 148.000
(3) International transportstøtte 34.250 50.507 38.000 82.000
(4) G((o))ng Tomorrow 395.500 322.378 67.128 62.501
(5) National projektvirksomhed 152.750 192.005 147.000 161.000
(6) International projektvirksomhed 172.000 147.659 113.000 124.000
(7) Indtægtsdækket virksomhed 44.250 64.366 0 0

1.285.000 1.155.244 890.185 1.269.563
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Noter

Budget
2016 2016 2015 2014

Note kr. kr. kr. kr.

SNYK

9 Løn løst ansatte

Gager og lønninger til løst ansatte 305.000 668.785 303.740 13.894
Løst ansatte, festivalteam 0 0 86.000 257.000
Løn- og gagerefusion 0 0 -55.459 0

305.000 668.785 334.281 270.894

der fordeler sig således:
Bestyrelse 0 0 0 0
Gager og lønninger til løst ansatte 305.000 668.785 334.281 270.894

305.000 668.785 334.281 270.894

Som fordeles således:
(1) Formidling 150.000 316.256 151.740 13.894
(2) Rådgivning og netværk i DK 30.000 37.189 24.000 0
(3) International transportstøtte 40.000 70.065 46.000 0
(4) G((o))ng Tomorrow 35.000 120.973 30.541 257.000
(5) National projektvirksomhed 20.000 79.939 53.000 0
(6) International projektvirksomhed 20.000 44.363 29.000 0
(7) Indtægtsdækket virksomhed 10.000 0 0 0

305.000 668.785 334.281 270.894

10 Administrationsomkostninger

10.1 Salgsomkostninger

Promotion arrangementer 16.646 34.185 39.439
Transport 0 38.630 7.641
Rejseomkostninger 0 18.869 9.087
Repræsentation 17.405 9.366 2.213
Billetudgifter 0 2.726 2.161

34.051 103.776 60.541
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Noter

Budget
2016 2016 2015 2014

Note kr. kr. kr. kr.

SNYK

10.2 IT-omkostninger

IT - leje og support 64.430 75.404 70.341
Udvikling af hjemmeside 109.000 0 0
Småanskaffelser og vedligeholdelse 4.133 1.684 4.773

177.563 77.088 75.114

10.3 Administrationsomkostninger

Abonnementer og kontingenter 38.900 20.036 15.473
Lønservice 5.656 6.238 7.496
Forsikringer 15.674 18.594 19.576
Kontorartikler 5.805 17.613 10.007
Porto og gebyrer 82 7.313 6.010
Revision og regnskabsassistance 44.500 47.000 41.250
Bogføringsassistance 74.413 100.343 112.301
Telefon 31.292 27.185 36.996
Øvrige personaleomkostninger 102.401 101.175 54.920
Øvrige omkostninger 50.000 3.283 713
Mødeomkostninger 18.009 18.832 15.160
Afgifter og gebyrer 3.952 2.850 0
Småanskaffelser og vedligeholdelse 22.876 9.723 2.771

413.560 380.185 322.673

785.000 625.174 561.049 458.328

Som fordeles således:
(1) Formidling 117.750 19.598 106.218 13.736
(2) Rådgivning og netværk i DK 78.500 75.151 67.000 67.000
(3) International transportstøtte 39.250 33.138 29.000 29.000
(4) G((o))ng Tomorrow 235.500 203.755 125.831 115.592
(5) National projektvirksomhed 117.750 99.864 89.000 89.000
(6) International projektvirksomhed 157.000 160.720 144.000 144.000
(7) Indtægtsdækket virksomhed 39.250 32.948 0 0

785.000 625.174 561.049 458.328

Administrationsomkostninger i alt
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Noter

Budget
2016 2016 2015 2014

Note kr. kr. kr. kr.

SNYK

11 Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger 1.895.000 648.473 1.432.946 1.595.821
Honorar, udøvere 0 423.392 422.520 547.020
Honorar, komponist 0 35.400 0 25.000
Honorar, teknik 0 49.012 46.650 74.850
Honorar, andre 0 61.550 26.592 60.617

Som fordeles således:
(1) Formidling 60.000 19.161 227.496 134.244
(2) Rådgivning og netværk i DK 30.000 56.310 46.717 10.000
(3) International transportstøtte 10.000 17.415 17.896 8.234
(4) G((o))ng Tomorrow 1.060.000 661.311 915.543 1.178.850
(5) National projektvirksomhed 160.000 77.048 191.173 197.164
(6) International projektvirksomhed 560.000 384.082 529.883 774.816
(7) Indtægtsdækket virksomhed 15.000 2.500 0 0

1.895.000 1.217.827 1.928.708 2.303.308

12 Tilskudsudbetaling

International transportstøtte, Danmark 100.000 107.770 114.438 107.780
International transportstøtte, udland 115.000 59.851 99.401 86.248

Som fordeles således:
(3) International transportstøtte 215.000 167.621 213.839 194.028

215.000 167.621 213.839 194.028
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Noter

Budget
2016 2016 2015 2014

Note kr. kr. kr. kr.

SNYK

13 Lokaleomkostninger

Husleje 148.587 108.085 147.231
Lokaleleje, eksternt 0 5.755 2.400
Istandsættelse 40.000 0 0
Reparation og vedligeholdelse 18.156 15.515 49.000
Rengøring og renovation 169 24.483 27.566

Som fordeles således:
(1) Formidling 28.500 65.492 56.970 161.197
(2) Rådgivning og netværk i DK 19.000 16.994 12.000 13.000
(3) International transportstøtte 9.500 8.497 6.000 6.000
(4) G((o))ng Tomorrow 57.000 47.951 35.868 0
(5) National projektvirksomhed 28.500 25.492 18.000 19.000
(6) International projektvirksomhed 38.000 33.989 25.000 27.000
(7) Indtægtsdækket virksomhed 9.500 8.497 0 0

190.000 206.912 153.838 226.197

14 Øvrige udgifter

14.1 Af- og nedskrivninger

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 95.223 43.457 70.367 82.065

95.223 43.457 70.367 82.065

Øvrige udgifter i alt 95.223 43.457 70.367 82.065

Som fordeles således:
(1) Formidling 14.283 43.457 70.367 82.065
(2) Rådgivning og netværk i DK 9.523 0 0 0
(3) International transportstøtte 4.761 0 0 0
(4) G((o))ng Tomorrow 28.566 0 0 0
(5) National projektvirksomhed 14.283 0 0 0
(6) International projektvirksomhed 19.044 0 0 0
(7) Indtægtsdækket virksomhed 4.763 0 0 0

95.223 43.457 70.367 82.065
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Noter

Budget
2016 2016 2015 2014

Note kr. kr. kr. kr.

SNYK

15 Finansielle udgifter

Renter af bankkonti 0 0 0 4.930

Som fordeles således:
(1) Formidling 0 0 0 4.930

0 0 0 4.930

16 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Anskaffelsessum primo 447.517 406.855 378.350
Årets tilgang 36.222 47.862 28.505
Årets afgang 0 -7.200 0

Anskaffelsessum ultimo 483.739 447.517 406.855

Af- og nedskrivninger primo 387.460 317.093 235.233
Årets afskrivninger 43.458 70.367 81.860

Afskrivninger ultimo 430.918 387.460 317.093

Bogført værdi ultimo 52.821 60.057 89.762

17 Andre tilgodehavender (omsætningsaktiver)

Tilgodehavende moms 16.040 25.301 63.312
Deposita 68.750 0 12.221
Tilgodehavende tilskud 319.300 203.179 375.690

404.090 228.480 451.223

18 Periodeafgrænsningsposter (omsætningsaktiver)

Forudbetalte omkostninger 0 0 220

0 0 220
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Noter

Budget
2016 2016 2015 2014

Note kr. kr. kr. kr.

SNYK

19 Likvide beholdninger

Kassebeholdning 13.436 3.949 4.250
Bank 728.098 572.198 521.071

741.534 576.147 525.321

20 Leverandører af varer og tjenesteydelser

Gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser 444.873 152.703 392.762
Revision, regnskabsassistance og rådgivning, afsat 47.500 47.500 47.500

492.373 200.203 440.262

21 Anden gæld

A-skat, AM-bidrag, atp mv. 65.979 54.706 27.863
Feriepenge, timelønnede 15.673 13.561 49.972
Feriepengeforpligtelse 112.250 103.696 64.195

193.902 171.963 142.030

22 Periodeafgrænsningsposter (kortfristet gæld)

Kulturstyrelsen - Holland-Belgien 174.717 193.976 256.047
Kulturstyrelsen - Østrig-Schweitz 68.600 70.681 93.298
Göthe 2016 18.626 18.626 24.586
Göthe rest 2015 13.925 13.952 18.416

275.868 297.235 392.347

23 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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Projektvirksomhed

Projektvirksomhed i Danmark

Dato Aktivitet Sted / Hovedarrangør

Projektvirksomhed i udlandet

Schweiz-Østrig
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Holland-Belgien

Japan

Opposite 2017

Bang on a Can Summer Festival MassMoca

G((o))ng Tomorrow
A. G((o))ng on Tour - Koncerter i løbet af året i København
Eksterne aktører er hovedarrangører og G((o))ng on Tour er medarrangør

Dato Medvirkende Spillested/Hovedarrangør
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B. G((o))ng Tomorrow Festival 04.-12.11.
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Dato Medvirkende Spillested / Samarbejdspartnere
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Netværksvirksomhed

Netværksvirksomhed i Danmark

Netværksvirksomhed i udlandet
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Rådgivningsvirksomhed

Rådgivningsvirksomhed i Danmark

Spor festivalen og Spor New Music School, Aarhus

Det Digitale Bibliotek, København og Køge

Rådgivning om SNYK-relateret programindhold til disse aktørers eget arbejde:

Eksempler på løbende rådgivning af enkeltpersoner og arrangører omkring projekter, netværk, m.v.

International Transportstøtte

Administration, Budget og Regnskab

Rådgivningsvirksomhed i udlandet

Løbende international rådgivning

SuperDeluxe, Tokyo
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Formidlingsvirksomhed

Koncert- og Nyhedsformidling

Festivalguides og særnyhedsbreve

Formidlingssamarbejde med aktører i SNYKs omverden, udvalg:

Münchener Biennale

Løbende videndeling og formidling om scenen i Danmark
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Tilskudsvirksomhed

Modtagere af International Transportstøtte i 2016

Ansøger

I Danmark

Projekt

Bevilling
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I udlandet



SNYK

Aktivitets- og resultatoversigt 2016

48



SN
YK

N
øg

le
ta

l o
g

in
di

ka
to

re
r

Po
st

er
Fo

rv
en

te
t2

01
4

Re
al

ise
re

t2
01

4
Re

al
ise

re
t2

01
5

Fo
rv

en
te

t2
01

6
Re

al
ise

re
t2

01
6

Pr
oj

ek
tv

irk
so

m
he

d
An

ta
lk

on
ce

rt
er

på
G(

(o
))n

g
To

m
or

ro
w

+
O

n
To

ur
40

57
40

45
59

An
ta

lu
ro

pf
ør

el
se

r/
da

ns
ke

fø
rs

te
op

fø
re

lse
rp

å
G(

(o
))n

g
To

m
or

ro
w

&
G(

(o
))n

g
O

n
To

ur
30

36
36

30
40

An
ta

lp
ro

je
kt

er
na

tio
na

le
ak

tiv
ite

te
r

15
9

13
15

14
An

ta
lu

ro
pf

ør
el

se
r/

da
ns

ke
fø

rs
te

op
fø

re
lse

rå
SN

YK
sn

at
io

na
le

ak
tiv

ite
te

r
10

8
14

10
8

An
ta

lp
ar

tn
er

sk
ab

sb
as

er
ed

e
pr

oj
ek

te
r

20
42

37
20

28
Bi

lle
tin

dt
æ

gt
er

G(
(o

))n
g

To
m

or
ro

w
in

kl
.O

n
To

ur
40

.0
00

73
.8

44
26

.7
05

40
.0

00
37

.3
10

Pu
bl

ik
um

sa
nt

al
på

G
((o

))n
g

To
m

or
ro

w
in

kl
.O

n
To

ur
3.

70
0

7.
05

0
8.

20
5

4.
00

0
7.

95
6

N
et

væ
rk

sv
irk

so
m

he
d

An
ta

la
kt

ør
er

in
et

væ
rk

iA
ar

hu
s

15
12

17
20

21
An

ta
ls

am
ar

be
jd

st
ilt

ag
m

ed
de

øv
rig

e
ge

nr
eo

rg
an

isa
tio

ne
r

3
6

5
3

4
An

ta
ln

et
væ

rk
st

ilt
ag

fo
rS

N
YK

iu
dl

an
de

t
10

10
11

10
10

An
ta

la
kt

ør
er

id
iv

er
se

ak
tiv

ite
te

rf
or

pu
bl

ik
um

su
dv

ik
lin

g
15

8
13

20
15

Rå
dg

iv
ni

ng
An

ta
lr

åd
gi

vn
e

en
ke

ltp
er

so
ne

r,
in

st
itu

tio
ne

r,
fe

st
iv

al
er

,e
ns

em
bl

er
,m

.v
.f

ra
in

d-
 o

g
ud

la
nd

20
0

19
0

20
5

25
0

24
5

Fo
rm

id
lin

g
An

ta
lb

ru
ge

re
på

SN
YK

.d
k

47
.0

00
56

.1
91

64
.7

11
52

.0
00

70
.0

08
An

ta
lb

ru
ge

re
på

W
un

de
rg

ru
nd

.d
k

9.
00

0
9.

54
2

lu
kk

et
12

.0
00

lu
kk

et
An

ta
lb

ru
ge

re
på

Ko
nc

er
tk

al
en

de
re

n
(li

gg
er

på
se

ism
og

ra
f.o

rg
)

7.
00

0
7.

66
7

7.
37

5
8.

50
0

7.
63

7
An

ta
lL

yt
te

re
på

SN
YK

ra
di

o.
dk

10
.0

00
17

.4
08

18
.3

41
20

.0
00

17
.4

53
An

ta
lF

ol
lo

w
er

sp
å

SN
YK

.d
k

sid
en

på
Fa

ce
bo

ok
4.

00
0

3.
19

7
3.

31
3

5.
00

0
3.

50
7

An
ta

lF
ol

lo
w

er
sp

å
W

un
de

rg
ru

nd
/G

((o
))n

g
To

m
or

ro
w

sid
en

på
Fa

ce
bo

ok
2.

50
0

1.
81

4
2.

04
6

3.
50

0
2.

32
5

An
ta

lF
ol

lo
w

er
sp

å
SN

YK
ra

di
o

sid
en

på
Fa

ce
bo

ok
1.

50
0

91
3

1.
02

5
2.

50
0

1.
04

0
Ti

ls
ku

ds
vi

rk
so

m
he

d
An

ta
l a

ns
øg

ni
ng

er
 ti

lI
nt

er
na

tio
na

l t
ra

ns
po

rt
st

øt
te

65
81

75
65

71
An

ta
ls

tø
tt

ed
e 

an
sø

gn
in

ge
r t

il
in

te
rn

at
io

na
l t

ra
ns

po
rt

st
øt

te
25

35
42

25
49

49



Þ»²¬ Ð»¼»®»²ô ®»¹·¬®»®»¬ ®»ª·±®
Î�³±»ª»¶ ïï ßô ìêéî Õ´·°°·²¹»
Ì´ºò ëê ëé çë ìé { Ú¿¨ ëê ëé çë ìç

¾°®»ª··±²à³¿·´ò¼µ { ©©©ò¾°ó®»ª··±²ò¼µ

¾°ó®»ª··±²

SNYK
Nyrnberggade 29

2300 København S

CVR-nr.: 25 91 66 89

Tiltrædelses- og revisionsprotokollat for regnskabsåret 2016



SNYK
Regnskabsår: 2016

Tiltrædelses- og revisionsprotokollat

Side 18

Indholdsfortegnelse

1. Indledning................................................................................................................. 19

2. Revisionens formål og omfang ................................................................................... 19

3. Revisors ansvar ......................................................................................................... 19

4. Ledelsens ansvar ....................................................................................................... 20

5. Rapportering om den udførte revision ....................................................................... 20

6. Øvrige krav til rapportering........................................................................................ 21

7. Lovpligtig kvalitetskontrol.......................................................................................... 21

8. Undersøgelsesadgang................................................................................................ 21

9. Andre ydelser ............................................................................................................ 21

10. Øvrige forhold ....................................................................................................... 22

11. Afslutning.............................................................................................................. 22

12. Indledning ............................................................................................................. 22

13. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2016................................................ 22

14. Udtalelse om ledelsesberetningen.......................................................................... 22

15. Revisionen af årsregnskabet 2016 .......................................................................... 23

16. Betydelige resultater af revisionen ......................................................................... 23

17. Ledelsens regnskabserklæring................................................................................ 25

18. Revision af væsentlige poster i årsregnskabet......................................................... 26

19. Uanmeldt beholdningseftersyn .............................................................................. 26

20. Forvaltningsrevision............................................................................................... 27

21. Andre ydelser ........................................................................................................ 27

22. Afslutning.............................................................................................................. 28



SNYK
Regnskabsår: 2016

Tiltrædelses- og revisionsprotokollat

Side 19

1. Indledning
Vi er valgt som revisorer for SNYK på institutionens bestyrelsesmøde i slutningen af 2016. Med
dette protokollat vil vi bekræfte vores accept og redegøre for vores forståelse af opgaven.

2. Revisionens formål og omfang
Det er vores opgave at revidere det af ledelsen aflagte årsregnskab og på det grundlag ud-
trykke en konklusion om, hvorvidt det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende
billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling samt resultatet af institutionens
aktiviteter i overensstemmelse med Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og ad-
ministrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet (Driftstilskudsloven)
samt den tilhørende bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010. Årsregnskabet omfatter
anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, noter og bilag til resultatopgørelsen.

I tilknytning til vores revision skal vi gennemlæse ledelsesberetningen, hvis denne indgår i års-
rapporten, og på det grundlag afgive en udtalelse om, hvorvidt vi mener, at oplysningerne i le-
delsesberetningen er i overensstemmelse med oplysningerne i årsregnskabet.

3. Revisors ansvar
Vi vil udføre vores revision i overensstemmelse med Internationale Standarder om Revision
(ISA’er) og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi lever op til etiske
krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for,
at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af
revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De
valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejl-
information i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. En revision omfat-
ter endvidere stillingtagen til, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens
regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af års-
regnskabet.

På grund af de iboende begrænsninger i revisionen kombineret med de iboende begrænsnin-
ger i intern kontrol er der en uundgåelig risiko for, at væsentlige fejlinformationer ikke bliver
opdaget, selv om revisionen er behørigt planlagt og udført i overensstemmelse ISA’erne.

Ved risikovurderingen overvejer revisor den interne kontrol, der er relevant for institutionens
udarbejdelse af et årsregnskab, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er pas-
sende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effek-
tiviteten af institutionens interne kontrol. Vi vil imidlertid underrette ledelsen skriftligt om
eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi har konstateret under revisionen. Denne
rapportering vil sædvanligvis ske via vores revisionsprotokollat for den udførte revision.

Revisionen kan forventes udført primært i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet.
Eventuelle revisionshandlinger i årets løb vil således alene være af forberedende art med hen-
blik på at kunne planlægge arbejdet ved årets afslutning. Vi skal i den forbindelse også fore-
tage mindst ét uanmeldte beholdningseftersyn. Udfører vi revision i årets løb, herunder be-
holdningseftersyn, vil vi rapportere resultater heraf, såfremt de udførte handlinger giver
grundlag for konklusioner.
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4. Ledelsens ansvar
Vores revision vil blive udført på det grundlag, at ledelsen anerkender og forstår dens ansvar
for:

· At udarbejde et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med
driftstilskudsloven samt den tilhørende bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010

· Den interne kontrol, som ledelsen fastlægger som nødvendig for at muliggøre udarbej-
delsen af et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes be-
svigelser eller fejl

· At give os:
o Adgang til al den information, som ledelsen er bekendt med er relevant for ud-

arbejdelsen af årsregnskabet, såsom registreringer, dokumentation og andre
forhold

o Yderligere information, som vi måtte anmode ledelsen om til brug for revisio-
nen

o Ubegrænset adgang til personer i institutionen, som vi finder det nødvendigt
at indhente revisionsbevis fra.

Vi vil som led i vores revision anmode ledelsen om skriftligt at bekræfte udtalelser til os i for-
bindelse med revisionen. Denne bekræftelse vil blive omtalt i protokollatet for årsregnskabet.

5. Rapportering om den udførte revision
Påtegning på årsregnskabet
Ved afslutning af revisionen afgiver vi en påtegning med vores konklusion om årsregnskabet. I
tilknytning til vores påtegning afgiver vi en udtalelse om ledelsesberetningens indhold, hvis
årsrapporten indeholder en ledelsesberetning. Formen på og indholdet af vores påtegning vil
afhænge af resultatet af revisionen af årsregnskabet, herunder om der er behov for modifikati-
oner, fremhævelser og/eller rapportering om ledelsesansvar mv.

Bliver vi under vores revision bekendt med forhold, som giver begrundet formodning om, at
medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar for handlinger eller udeladel-
ser, der berører institutionen, herunder at ledelsen ikke overholder sine pligter til at udarbejde
forretningsorden, oprette og føre bøger, fortegnelser og protokollater samt læse og under-
skrive vores revisionsprotokollater, vil vi i overensstemmelse med erklæringsbekendtgørelsen
§ 7 give oplysning om ledelsesansvar mv. i tilknytning til påtegningen. Vi skal endvidere give
oplysning om eventuel manglende opfyldelse af bogføringslovens bestemmelser, som vi er ble-
vet opmærksom på under revisionen, herunder bestemmelserne om opbevaring af regnskabs-
materiale.

Vi gør særskilt opmærksom på, at de forhold, vi som revisorer gennem vores arbejde får kend-
skab til, er omfattet af straffelovens regler om tavshedspligt. Tilsvarende gør vi opmærksom
på, at revisors dokumentation, som ligger til grund for revisionspåtegningen, er revisors ar-
bejdspapirer.

Rapportering til institutionens ledelse
Ifølge de internationale standarder er vi pålagt, når det er relevant, at kommunikere bl.a. føl-
gende forhold til institutionens ledelse:

· Vores holdning til betydelige kvalitative aspekter af de anvendte regnskabsprincipper, her-
under anvendt regnskabspraksis, regnskabsmæssige skøn og oplysninger i regnskabet
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· Betydelige vanskeligheder, som vi måtte støde på under revisionen
· Betydelige forhold opstået ved revisionen, og som har været drøftet eller genstand for kor-

respondance med ledelsen
· De skriftlige udtalelser, vi anmoder om fra ledelsen, samt
· Andre forhold, der måtte være opstået under revisionen, og som efter vores vurdering er

af den øverste ledelses interesse.

I overensstemmelse med revisorloven vil vores rapportering finde sted i form af en revisions-
protokol.

6. Øvrige krav til rapportering
Økonomisk kriminalitet og hvidvask
Bliver vi under vores revision bekendt med, at ledelsen begår eller har begået økonomiske for-
brydelser i tilknytning til udførelsen af dennes hverv for institutionen, og at forbrydelsen ved-
rører betydelige beløb eller i øvrigt har en grov karakter, har vi ifølge revisorloven § 22 pligt til
straks at underrette den øvrige ledelse, hvis denne består af flere personer og indføre dette i
revisionsprotokollatet. Reagerer ledelsen ikke, er vi i henhold til lovgivningen forpligtet til at
underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).

Vi er ligeledes forpligtet til direkte at underrette SØIK, såfremt der opstår mistanke om, at in-
stitutionen bliver anvendt til hvidvask af penge eller er involveret i finansiering af terrorisme.

7. Lovpligtig kvalitetskontrol
Vi er underlagt regler om lovpligtig kvalitetskontrol, hvilket blandt andet medfører, at Er-
hvervsstyrelsen udpeger en anden revisor til at foretage kvalitetskontrol af vores arbejde. Lige-
ledes er vi underlagt intern overvågning, der bliver udført af vores kolleger. Dette betyder, at
dokumentationen, der bliver udvalgt til kvalitetskontrol, kan omfatte vores dokumentation for
revisionen af institutionens regnskab. Kvalitetskontrollanter, eksterne som interne, er under-
lagt tavshedspligt i samme omfang, som vi er.

8. Undersøgelsesadgang
Revisorloven giver Erhvervsstyrelsen mulighed for – uden retskendelse – at kræve undersø-
gelse og ransagning hos revisor samt kræve udlevering af arbejdspapirer, protokoller, korre-
spondance mv., hvis styrelsen vurderer, at vi som revisorer har overtrådt eller vil overtræde
bestemmelserne i revisorloven.

Medarbejderne i styrelsen har ligeledes tavshedspligt.

9. Andre ydelser
Revisionen omfatter ikke deltagelse i institutionens bogføring, udarbejdelse af årsrapport eller
andre regnskabsopstillinger, budgetter, assistance med udarbejdelse af selvangivelse eller andre
skatte- og afgiftsmæssige forhold.

Vi påtager os gerne sådanne opgaver samt anden rådgivning og assistance, såfremt ledelsen
anmoder derom. En forudsætning herfor er i alle tilfælde, at vores uafhængighed i relation til
revisionen af årsregnskabet ikke anses for truet, og at der indgås en særskilt aftale.
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10. Øvrige forhold
Vi henviser til det til enhver tid gældende aftalebrev med tilhørende forretningsbetingelser for
forhold vedrørende offentliggørelse af materiale udarbejdet af os, rapporteringsfrister og -af-
taler, honorar mv.

Indholdet af nærværende protokollat vil blive opdateret, når der sker væsentlige ændringer i
revisionsmæssige eller andre relevante forhold som følge af ændring i lovgivning eller gæl-
dende standarder, udskiftning af ledelsen, eller vi af andre grunde finder det passende.

11. Afslutning
I senere revisionsprotokollater til årsregnskaber vil der blive henvist til dette protokollat.

12. Indledning
Vi har revideret det af ledelsen udarbejdede udkast til årsregnskab for SNYK for 2016, 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. 79.760
Aktiver kr. 1.198.445
Egenkapital kr. 236.302

13. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2016
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.

14. 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.
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15. Revisionen af årsregnskabet 2016
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.

16. 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
Kunststyrelsen. 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.
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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.

Bogholderiet og afstemninger
Vi har konstateret, at bogholderiet ikke har været løbende afstemt i løbet af 2016 og 2017, hvor-
ved der kan være en forhøjet risiko for besvigelser. Efterfølgende afstemninger har dog ikke givet
nogen indikation af at der har været nogen besvigelser.

Vi vil anbefale, at bogholderiet jævnligt afstemmes, gerne én gang om måneden, og at banken af-
stemmes mindst én gang om måneden, gerne ugevis.

Økonomifunktionen har været optaget af en omlægning af bogholderiet og konteringsmåde, samt
implementering af afdelinger hvorfor de løbende afstemninger ikke har været foretaget i sidste
halvdel af 2016.

Ledelsen har oplyst, at de løbende afstemninger har en forhøjet fokus i 2017.

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.
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Nærtstående parter
Under vores revision har vi forespurgt ledelsen om identiteten af nærtstående parter, samt om
den regnskabsmæssige behandling af transaktioner med sådanne parter er i 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.

17. Ledelsens regnskabserklæring
Som led i revisionen har den daglige ledelse afgivet en regnskabserklæring over for os. I regn-
skabserklæringen vedrørende årsrapporten for 2016, 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.
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18. 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 Kulturstyrelsen
Der er pålagt en klausul fra Kulturstyrelsen om eventuel tilbagebetaling eller modregning i
fremtidige tilskud. Vi har kontrolleret, at tilskuddene dækker omkostningerne til de bevilligede
formål.

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.

19. Uanmeldt beholdningseftersyn
Vi har den 16. marts 2017 foretaget et uanmeldt kasse- og beholdningseftersyn. Der blev ikke
konstateret nogen kassedifferencer. Kassen indeholdt en beholdning på t.kr. 10, som primært låg
i kuverter, som ikke var aflåst. Vi skal anbefale, at institutionen ikke ligger inde med store kon-
tantbeløb, så længe institutionen ikke har et pengeskab.

Det blev oplyst, at kassebeholdningen kort tid bagefter vores uanmeldte beholdningseftersyn,
blev indsat i banken.

Bogholderiet var ikke opdateret, så det var ikke muligt at kontrolleret banken til bogholderiet. Se
afsnit 16 for bemærkninger til bogholderiet.

Eftersynet gav ikke andre bemærkninger.
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20. 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 2016 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.

Vor gennemgang af sparsommelighed, produktivitet og effektivitet har ikke givet anledning til
yderligere bemærkninger.

21. Andre ydelser
Ud over vores revision af årsregnskabet har vi ydet assistance med:

· Opstilling af regnskabet
· Diverse løbende regnskabsmæssig assistance
· Løbende rådgivning
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Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om projektregnskabet som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæring med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision,
der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er
gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformatio-ner 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 projektregnskabet.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.

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

Konklusion

SNYK - G((o))ng Tomorrow 2016

Den uafhængige revisors erklæring

Til bestyrelsen i SNYK - G((o))ng Tomorrow

Vi har revideret projektregnskabet for projekt G((o))ng for perioden 1. januar - 31. december 2016.
Projektregnskabet omfatter resultatopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

Projektregnskabet udarbejdes efter kravene i tilsagnsskrivelsen af 9. januar 2013 fra Københavns
Kommune tilpasset G((o))ng Tomorrow's særlige aktiviteter.

Det er vores opfattelse, at projektregnskabet giver et retvisende billede i overensstemmelse med
tilskudsgivers retningslinjer.

Grundlag for konklusion

Fremhævelse af forhold i projektregnskabet
Vi henleder opmærksomheden på side 6 i projektregnskabet, hvor anvendt regnskabspraksis beskrives.
Projektregnskabet er udarbejdet med det formål at dokumentere omkostningerne vedrørende projektet
som grundlag for tilskudsudbetaling. Som følge heraf kan projektregnskabet være uegnet til andet formål.

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, samt tilskudsgivers revisionsinstruks af 9. januar 2013 for revision af
projekttilskud. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i erklæringens afsnit
”Revisors ansvar for revisionen af projektregnskabet”. Vi er uafhængige af tilskudsmodtager 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.
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Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

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

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

BUDGET

Det medtagne budget er det i 2016 til Københavns Kommune indsendte budget.

RESULTATOPGØRELSEN

Tilskud

Tils 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.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Budget
2016 2016 2015 2014

Note kr. kr. kr. kr.

INDTÆGTER

1 Driftstilskud fra staten 400.000 400.000 165.000 508.000
Øvrige tilskud fra staten 430.000 16.700 0 0

3 Tilskud fra kommuner og regioner 500.000 508.000 500.000 500.000
4 Fonde 300.000 170.190 277.089 444.319

Sponsorer 0 45.000 0 0
6 Egenindtægter 200.000 220.834 217.534 154.615

Indtægter i alt 1.830.000 1.360.724 1.159.623 1.606.934

Finansielle indtægter 0 0 0 0

Indtægter, total 1.830.000 1.360.724 1.159.623 1.606.934

UDGIFTER

7 Løn fast ansatte 395.500 322.378 67.128 62.501
8 Løn løst ansatte 35.000 120.973 30.541 257.000
9 Administrationsomkostninger 235.500 203.755 125.831 115.592

10 Produktionsomkostninger 1.060.000 661.311 915.543 1.178.850
11 Lokaleomkostninger 57.000 47.951 35.868 0
12 Øvrige udgifter 28.566 0 0 0

Udgifter i alt 1.811.566 1.356.368 1.174.911 1.613.943

Finansielle udgifter 0 0 0 0

Udgifter, total 1.811.566 1.356.368 1.174.911 1.613.943

ÅRETS RESULTAT 18.434 4.356 -15.288 -7.009

SNYK - G((o))ng Tomorrow 2016
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Noter

Budget
2016 2016 2015 2014

Note kr. kr. kr. kr.

1 Driftstilskud fra staten

Driftstilskud fra Kulturstyrelsen 400.000 400.000 165.000 508.000

400.000 400.000 165.000 508.000

2 Øvrige tilskud fra staten

Kulturstyrelsen 430.000 16.700 0 0

430.000 16.700 0 0

3 Tilskud fra kommuner og regioner

Københavns Kommune 500.000 508.000 500.000 500.000

500.000 508.000 500.000 500.000

4 Fonde

Tilskud fra private fonde 300.000 170.190 277.089 444.319

300.000 170.190 277.089 444.319

5 Sponsorer

Sponsorater 0 45.000 0 0

0 45.000 0 0

6 Egenindtægter

Billetindtæger 33.000 36.408 21.364 73.844
Annonceindtægter 30.000 33.500 29.500 32.000
Øvrige indtægter 8.000 8.652 5.580 584
Salg af koncerter 129.000 142.274 161.090 48.187

200.000 220.834 217.534 154.615

SNYK - G((o))ng Tomorrow 2016
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Noter

Budget
2016 2016 2015 2014

Note kr. kr. kr. kr.

SNYK - G((o))ng Tomorrow 2016

7 Løn fast ansatte

Bestyrelse 0 0 0
Løn til ledelsen 203.680 55.000 53.960
Gager og lønninger til fast ansatte 144.073 0 0
Løn- og gagerefusion -25.375 0 0

Pension til ledelsen 0 12.128 8.541
322.378 67.128 62.501

der fordeler sig således:
Løn til ledelsen 203.680 67.128 62.501
Bestyrelse 0 0 0
Gager og lønninger til fast ansatte 118.698 0 0

395.500 322.378 67.128 62.501

8 Løn løst ansatte

Løst ansatte, festivalteam 120.973 86.000 257.000
Løn- og gagerefusion 0 -55.459 0

120.973 30.541 257.000

der fordeler sig således:
Bestyrelse 0 0 0
Gager og lønninger til løst ansatte 120.973 30.541 257.000

35.000 120.973 30.541 257.000
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Noter

Budget
2016 2016 2015 2014

Note kr. kr. kr. kr.
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9 Administrationsomkostninger

9.1 Salgsomkostninger

Promotion arrangementer 0 34.185 39.439
Repræsentation 7.929 1.228 495

7.929 35.413 39.934

9.2 IT-omkostninger

IT - leje og support 19.717 22.408 17.959

19.717 22.408 17.959

9.3 Administrationsomkostninger

Abonnementer og kontingenter 0 0 585
Forsikringer 0 0 1.275
Kontorartikler 1.658 2.053 0
Porto og gebyrer 0 0 1.046
Revision og regnskabsassistance 12.000 12.000 11.250
Bogføringsassistance 21.236 28.675 28.673
Telefon 8.804 7.767 9.471
Øvrige personaleomkostninger 124.996 3.480 0
Mødeomkostninger 333 1.462 2.628
Afgifter og gebyrer 0 2.850 0
Småanskaffelser og vedligeholdelse 7.082 9.723 2.771

176.109 68.010 57.699

235.500 203.755 125.831 115.592
Administrationsomkostninger i alt
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Noter

Budget
2016 2016 2015 2014

Note kr. kr. kr. kr.
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10 Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger 91.957 419.781 471.363
Honorar, udøvere 423.392 422.520 547.020
Honorar, komponist 35.400 0 25.000
Honorar, teknik 49.012 46.650 74.850
Honorar, andre 61.550 26.592 60.617

1.060.000 661.311 915.543 1.178.850

11 Lokaleomkostninger

Husleje 47.951 35.868 0

57.000 47.951 35.868 0

12 Øvrige udgifter

28.566 0 0 0
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