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Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for Fonden

FABRIKKEN for Kunst og Design.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet

et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af re-

sultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som

beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København S, den 9. maj 2019

Direktion

Marie Louise Helveg Bøgh

Bestyrelse

Allan Andersen Nanna Bruun Nicolai Lund Overgaard
Formand Næstformand

Bjarne Fey Pia Windeballe Fonnesbech
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Fonden FABRIKKEN for Kunst og Design

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Fonden FABRIKKEN for Kunst og Design for regnskabsåret 1. januar -

31. december 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Års-

regnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og fi-

nansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1.

januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yder-

ligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere be-

skrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængi-

ge af fonden 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 forpligtel-

ser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstræk-

keligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-

stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledel-

sen anser 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 fondens evne til at fortsætte

driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde års-

regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hen-

sigt at likvidere fonden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin-

formation, 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 revisi-

on, 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 rimelig-

hed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som

regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Fonden FABRIKKEN for Kunst og Design · Årsrapport for 2018 2



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de

yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel

skepsis under revisionen. Herudover:

 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om

denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på

disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vo-

res konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er

højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sam-

mensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern

kontrol.

 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme re-

visionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en

konklusion om effektiviteten af fondens 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 væsent-

lig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om

fondens 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. Frem-

tidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at fonden ikke længere kan fortsætte drif-

ten.

 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder

noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begi-

venheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige

placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydeli-

ge mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

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

konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 hen-

hold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse

med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fun-

det væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 9. maj 2019

Redmark
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 29 44 27 89

Henrik Juul Thomsen
statsautoriseret revisor
mne33734
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Fondsoplysninger

Fonden Fonden FABRIKKEN for Kunst og Design

Sundholmsvej 46

2300 København S

CVR-nr.: 15 78 71 71

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse Allan Andersen, Formand

Nanna Bruun, Næstformand

Nicolai Lund Overgaard

Bjarne Fey

Pia Windeballe Fonnesbech

Direktion Marie Louise Helveg Bøgh

Revision Redmark

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Dirch Passers Allé 76

2000 Frederiksberg

Bankforbindelse Arbejdernes Landsbank, Amagerbrogade 60, 2300 København S
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Ledelsesberetning

Fondens væsentligste aktiviteter

Fonden FABRIKKEN for Kunst og Design blev grundlagt i oktober 1991 af Københavns Kommune,

Magistratens 1. afdeling. Fondens formål er at tilvejebringe værkstedsfaciliteter for kunstnere og

kunsthåndværkere, at tilvejebringe udviklings-, uddannelses- og inspirationsmuligheder for disse

kunstnere og kunsthåndværkere, at tilvejebringe muligheder for realisering af kunstneriske/kulturelle

projekter samt at øge de enkelte kunstneres muligheder for dialog med og respons fra et større

publikum.

Fonden får vederlagsfrit stillet bygningen Sundholmsvej 46 til rådighed af Københavns Kommune, idet

Kultur- og Fritidsforvaltningen betaler huslejen til KEJD. Fonden betaler selv alle driftsomkostninger.

Ved sin grundlæggelse havde fonden en grundkapital på 300.000 kr. Fonden er en non-for-profit

organisation

FABRIKKEN administrerer 54 atelierer, hvoraf 45 fungerer som værksted for 67 kunstnere (inkl. 3 delvist

fremleje). Af de resterende ni atelierer bruges to til hhv. kontor for administration og vicevært, to er

reserveret til residency-programmer, et anvendes (siden ultimo 2018) som fælleskøkken og et - Rum 22

- fungerer som projektrum for forskellige udadvendte aktiviteter. Desuden anvendes et atelier (en

udendørs pavillion) som depot og et atelier til snedkerværksted, der drives af selvstændige

virksomheder, som mod betaling står til rådighed for FABRIKKENs kunstnere. Derudover råder

Københavns Grafiske Værksted med tilknyttet forening over et atelier. 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets nettoomsætning udgør 2.604.334 mod 2.024.533 sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør

221.974 mod 130.325 sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende, under hensyn til, at

forsinkelsen af brandsikringen har været medvirkende årsag til et lavere overskud for året end

forventeligt.

Juridisk grundlag

Fonden FABRIKKEN for Kunst og Design, i daglig tale FABRIKKEN, er en erhvervsdrivende fond, som skal

drives i henhold til fondens vedtægt. Fonden er underlagt lov om erhvervsdrivende fonde og dermed

tilsyn fra Erhvervsstyrelsen. 
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Ledelsesberetning

Bestyrelse

FABRIKKEN ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, hvoraf alle er udpegede ifølge vedtægterne. 

Bestyrelsesmedlemmerne udpeges således:

1 medlem udpeget af Amager Kultur

1 medlem udpeget af Dansk Kunstnerråd

1 medlem udpeget af Akademiraadet

1 medlem udpeget af Amager Erhvervsråd

2 medlemmer udpeget af brugerne af huset, forstået som lejerne ultimo året før funktionsperioden.

Medlemmerne udpeges med de gældende vedtægter for fire år ad gangen og således, at 3 medlemmer

afgår eller genvælges hvert andet år. Fonden fik i 2017/2018 godkendt vedtægtsændringer af

Erhvervsstyrelsen, hvilket indebar ændring af udpegningsperiode fra to til fire år. Ved valg af nye

bestyrelsesmedlemmer lægges der vægt på, at den samlede bestyrelse har de for fondens virksomhed

relevante kompetencer. Som led i vedtægtsændringerne ændredes funktionsperioden fra at følge

kalenderåret til at gælde fra d. 1. juni til 31. maj, således at årsregnskab afsluttes inden afgående

medlemmer udtræder. Bestyrelsen konsituerer sig selv. Bestyrelsen fastlægger selv sin

forretningsorden, som gennemgås én gang årligt med henblik på eventuel revision.

FABRIKKENs høringsorgan, Brugerrådet, bestående af fire medlemmer valgt af og blandt FABRIKKENs

eksisterende lejere, deltager i fondens bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret. Hvad angår tildeling

af lejemål til nye lejere såvel som forlængelse af eksisterende lejeres lejemål indstiller Brugerrådet sin

anbefaling til bestyrelsen. Fra 2019 ændres praksis, således, at en jury beståede af to medlemmer fra

Brugerrådet og to eksterne jurymedlemmer, udpeget af hhv. Akademirådet og BKF, indstiller deres

anbefaling til bestyrelsen.

Bestyrelsen fastlægger rammer for investeringer, typisk i forbindelse med budgetlægning for det

efterfølgende år. Bestyrelsen overvåger og godkender regnskabsaflæggelsen.

Af bestyrelsens 6 medlemmer i 2018 vurderes de alle at være uafhængige. 

Bestyrelsens medlemmer modtager ikke honorar for deres arbejde.
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Ledelsesberetning

DRIFTSMÆSSIGE BEMÆRKNINGER

FABRIKKEN er gået ud af 2018 med et forventet overskud. Det økonomiske resultat skyldes primært

byggesagen vedr. Brandsikring, som skulle have været afsluttet i 2018, hvilket ville have resulteret i et

driftsmæssigt underskud. Bestyrelsen anbefaler således, at overskuddet allokeres til at dække en del af

underskuddet på brandsikringen af FABRIKKENs hal. Det mindre overskud end forventet skyldes, at

byggesager er tidsmæssigt trukket væsentligt ud over det planlagte, hvilket har påvirket mulighed for

indtjening i negativ retning. Desuden er der en række nye medarbejdere og mange projekter og

opgaver, bl.a. med strategi. Tilsammen er der tale om aspekter, som har været krævende for alle

parter, som er relateret til FABRIKKEN. 

Det forgange år har, ligesom det foregående, været præget af omfattende byggesager, som har haft

stor indflydelse på fondens økonomi. Forsinkelsen af den af Københavns Ejendomme iværksatte

renovering af facaden betød, at arbejdet med den anden byggesag vedr. brandsikring af FABRIKKENs

centrale hal, først for alvor kunne gå i gang i sidste del af 2017. Formålet med brandsikringen er at få

den centrale hal godkendt som forsamlingslokale med henblik på dels at kunne afholde større

kunstrelaterede events, dels at kunne leje den ud til arrangementer og derigennem styrke fondens

indtægtsgrundlag og således sikre fonden en mere bæredygtig og stabil økonomi og drift. Grundet

manglende afslutning af brandsikringen har det ikke været muligt at nå det forventede mål vedr.

indtjening på udlejning.  

2018 har været et skelsættende år for FABRIKKEN. I foråret 2018 modtog vi en stor bevilling fra Det

Obelske Familiefond på 3,5 mio. kr. til udvikling af FABRIKKEN frem til 2021. Bevillingen har betydet en

markant styrkelse af organisationen, både hvad angår projekter, faciliteter og personalemæssige

ressourcer. Således har fonden i 2018, trods ressourcekrævende udfordringer med byggesager, været i

stand til at iværksætte nye initiativer samt videreføre og kvalitetsløfte allerede igangsatte initiativer

vedrørende organisationskultur, strategi og udvikling af såvel fondens faciliteter samt de programmer

og projekter, vi realiserer. 
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Ledelsesberetning

Finn Juhl Prisen og Det Obelske Familiefond

I begyndelsen af 2018 indledte fonden en dialog med Det Obelske Familiefond om mulighederne for at

opnå støtte til at udvikle fonden til en mere bæredygtig institution både økonomisk og

ressourcemæssigt med det overordnede formål at indfri institutionens potentialer hvad angår

rammerne for kunstproduktion. I samarbejde med først brugerråd og dernæst bestyrelse definerede

fonden kerneværdierne i FABRIKKENs virke som værende udveksling, faglighed, åbenhed,

professionalisme og bæredygtighed. På baggrund af disse værdier indkredserede fonden de områder,

som det var væsentligt at styrke, for enten direkte eller indirekte at styrke FABRIKKENs rammer for

kunstnerisk virke og produktion. To primære indsatsområder blev identificeret: Dels at der skal

opbygges en organisatorisk stærk ramme om arbejdet på FABRIKKEN, så det bliver muligt at rekruttere

og fastholde de rette faglige kompetencer, dels at der skal fokuseres på initiativer, der styrker

udveksling og faglighed. Ansøgningen resulterede i, at fonden fik en generøs bevilling fra Det Obelske

Familiefond på 3,5 mio. kr. til anvendelse i perioden 2018-2021. Med bevillingen følger et stort ansvar

for at realisere de visioner, som blev lagt frem i ansøgningen. Dette arbejde har præget 2. halvdel af

2018. Foruden udvidelse af personalestaben og dermed øget kapacitet til at løfte en række nye og/eller

udvidede opgaver, rummer bevillingen også tiltag, der kommer FABRIKKENs atelierlejere direkte til

gode. De mange forandringer betyder samtidigt, at en række områder ikke længere bliver drevet som

hidtil, hvilket øger behovet for kommunikation internt mellem fonden og brugerne af bygningen. 

Endnu en positiv melding nåede fonden i foråret, idet Wilhelm Hansen Fonden meddelte, at FABRIKKEN

og dennes leder var en af tre modtagere af Finn Juhl Prisen, som i 2018 var på 100.000 kr. Valget af

prismodtagerne i 2018 afspejlede Finn Juhls virke både som arkitekt, underviser og udstillingskurator,

hvor FABRIKKEN repræsenterede kuratoren, der skaber inspirerende rammer for kunstnere og

designere og udvekslingen imellem dem. De to andre prismodtagere var Dorte Mandrup og Anders

Abraham. 

Organisation, personale og administration

Gennem formuleringen af en vision og mission samt udarbejdelsen af en strategi for 2018-2021 har

FABRIKKEN i 2018 taget et væsentligt skridt i udviklingen hen imod en mere professionel

organisationsform. Strategien blev udviklet i 2018 og endeligt vedtaget i februar 2019 og bliver

offentliggjort på FABRIKKENs nye hjemmeside i løbet af 2019. 

Visionen er, at FABRIKKEN skal være et fyrtårn for kunstnerisk praksis. Missionen, der skal bane vejen

mod visionen er: 

 på højt niveau at kuratere organisatoriske, faglige og bæredygtige rammer om kunstnerisk

faglighed, udveksling og kunstproduktion for kunstnere lokalt, nationalt og internationalt.

 at tydeliggøre og fremme kunstnerens rolle og betydning i samfundsdebatten i Danmark.

 at synliggøre betydningen af kunstneriske praksisformer, proces og kreativitet for menneskets

dannelse og individets udvikling.

 at være dynamisk og nytænkende, blandt andet ved til enhver tid at rumme kunstnere fra hele

det professionelle kunstneriske økosystem.
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Ledelsesberetning

FABRIKKENs strategiske fokus for 2018-2021 er at skabe større bevidsthed om kunstproduktionens

værdi og styrke kunstnernes vilkår ved at opnå en betydningsfuld position i samfundet som et

nytænkende kunstproduktions- og videnscenter. For at opnå dette, har fonden opsat tre strategiske mål

for perioden:

Vi vil fastholde og videreudvikle FABRIKKEN som et attraktivt og efterstræbt sted at være.

Vi vil skabe en stærk og bæredygtig økonomisk og organisatorisk ramme for FABRIKKENs virke.

Vi vil bidrage aktivt til at få skabt større opmærksomhed i samfundet om kunstnerne og

kunstproduktionens værdi for og rolle i udviklingen af samfundet.

Formålet med strategien er at samle huset om en fælles retning og hjælpe medarbejderne med at

prioritere i hverdagen og fokusere på de væsentlige faglige indsatsområder. Første skridt på vejen til at

realisere de strategiske mål har været et organisatorisk løft, dels i form af en opgradering af de

arbejdsmæssige ressourcer, dels gennem en klarlægning af selve organisationen og dens beslutnings- og

arbejdsgange, med henblik på at sikre en for fonden mere hensigtsmæssig proces på en række vigtige

områder, særligt vedrørende fondens formål. Væsentligt er her udarbejdelse og vedtagelse af en politik

vedrørende ansøgning om hhv. atelier og ny lejeperiode for fondens nye og nuværende lejere, således

at fondens praksis på området bringes i overensstemmelse på fondens formål, og således at der bliver

større gennemsigtighed og armslængde vedr. tildeling af atélier-pladser, samt så der sikres en vis

tiltrængt rotation af brugere. 

Bestyrelse, personale og administration

Der har i 2018 været udskiftning på to bestyrelsesposter. Klaus Pedersens udpegningsperiode udløb, og

Dansk Kunstnerråd pegede i hans sted på billedkunstner Ulla Hvejsel, som dog i januar 2019 måtte

trække sig af personlige grunde. I hendes sted har Dansk Kunstnerrråd udpeget Pia Fonnesbech. Jesper

Gamstrup Nielsen, som indtrådte i bestyrelsen i 2017, udpeget af Amager Erhverv, trak sig i maj 2018

pga. flytning fra byen. Amager Erhverv har ikke været i stand til at udpege et nyt medlem i hans sted og

afklaring afventer.

2018 har budt på store udfordringer med byggesager. Det har ikke blot krævet en stor indsats fra

fondens direktør og øvrige personale, men grundet sagens stadige udvikling og kompleksitet har den

også i større grad end hidtil trukket på bestyrelsens tid og kompetencer. Den styrkelse af bestyrelsens

samlede kompetencer, som fandt sted i forbindelse med indtrædelsen af nye medlemmer i 2017, har

således i det forgangne år vist sig at være afgørende for fondens virke.
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Ledelsesberetning

En målsætning for 2018 og de efterfølgende år har fra bestyrelsens side været at bringe bedre balance

mellem mængden af arbejdsopgaver og medarbejderressourcerne til at løfte dem. Bevillingen fra Det

Obelske Familiefond bragte målsætningen inden for rækkevidde hurtigere end ventet, og muliggjorde

en udvidelse af personalestaben, således at ressourcer, ambitioner og opgaver står bedre mål med

hinanden. Medarbejderstaben blev således i 2018 udvidet og normeringen på flere stillinger blev øget,

primært finansieret af midlerne fra Det Obelske Familiefond. Ved udgangen af 2018 talte

medarbejderstaben 8 ansatte med tilsammen 6,5 årsværk, fordelt på 4 fuldtidsansatte og 4

deltidsansatte. Dertil kommer en eksternt tilknyttet regnskabsmedarbejder. På nær tre af

medarbejderne er der tale om nye medarbejdere. 2018 har således været præget af indkøring i

organisationen, hvilket er sket parallelt med strategi- og organisationsudviklingen. 

I forlængelse af strategiarbejdet har fonden udmøntet strategien i en handleplan, der i løbet af 2019

specificeres for de enkelte arbejdsområder, med hver deres ansatte medarbejder til at realisere dem.

Det er en ny arbejdsform for fonden, hvor man i tråd med den generelle professionalisering arbejder

mere langsigtet og strategisk frem for, som hidtil, primært at have ressourcer til at løse forefaldende

opgaver. Pejlemærket er at skabe de bedste produktionsrammer for kunst og design på den mest

hensigtsmæssige facon og i overensstemmelse med fundatsen. Der er fortsat et stykke vej til en

egentlig bæredygtig organisation hvad angår både økonomi, medarbejderressourcer og arbejdsopgaver;

handleplaner skal effektueres og de mere langsigtede effekter vil vise sig i løbet af de følgende år. Men

et vigtigt skridt i den rigtige retning er taget i 2018. 

Datasikkerhed og hjemmeside

Fonden har som svar på persondataloven, GDPR, der trådte i kraft 25. maj 2018, indført retningslinjer

for, dels hvordan vi sender og modtager personlige data, dels hvordan vi opbevarer dem. Når fonden

modtager mails indeholdende personlige data, som fx ansøgninger, slettes de fra mailboks og server, så

snart de er gemt i en fortrolig mappe, som udelukkende kan tilgås af direktøren og deles med de

personer, som indgår i jury eller ansættelsesudvalg. Fonden har sendt information til de kunder og

lejere, som vi opbevarer personlige data på. Vi gemmer kun de informationer, som vedkommende selv

har givet fonden. Data opbevares i den fortrolige mappe til formålet og kan kun tilgås af de relevante

medarbejdere. Vi videregiver eller sælger ikke private informationer til tredjepart.

I forsommeren 2018 blev FABRIKKENs hjemmeside hacket. Det har ikke været muligt at redde

hjemmesiden i tilfredsstillende grad, og fonden arbejder derfor på at få etableret en ny hjemmeside,

som vil være tidssvarende både hvad design, funktion og sikkerhedsniveau angår. Indtil den nye

hjemmeside er færdig og i brug, kan der være vanskeligheder med at gøre relevante dokumenter og

informationer tilgængelige online.
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CSR

Fonden har i 2018 haft et øget fokus på CSR (Corporate Social Responsability), såvel internt som

eksternt. 

Fondens kerneområde er at bidrage til at skabe bedre vilkår for producerende kunstnere og designere i

Danmark. Fonden tager således socialt ansvar for en arbejdsgruppe, hvor livsgrundlag og

arbejdsmuligheder er præget af stor usikkerhed. Det sker først og fremmest ved at tilbyde gode og

billige atelierer og værkstedsfaciliteter til kunstnere og designere. Desuden sker det ved at øge deres

indtægtsmuligheder og kendskabet til deres praksis gennem fondens kommunikationsmæssige indsats,

gennem en række aktiviteter samt gennem fondens outreach- og undervisningsarbejde. 

FABRIKKEN ligger i udkanten af det udsatte boligområde, Urbanplanen. Fondens indsats på outreach-

området sker dels i samarbejde med lokale skoler, dels i samarbejde med de boligsociale enheder i

området. Arbejdet i 2018 har primært været af opbyggende karakter og forventes udbygget i 2019,

såfremt det lykkes at skaffe nødvendig funding. Enkelte workshops har været afholdt i 2018, blandt

andet Feriecamp i påsken 2018 for børn og unge, der manglede aktiviteter i deres påskeferie. Desuden

har der været afholdt en række workshops for skoler. Disse udvikler elevernes kreativitet og træner

dem i en bevidst følelsesmæssig og æstetisk ”væren i verden”. 

Fonden har desuden i 2018 samarbejdet med jobcentre om praktikanter og løntilskudsmedarbejdere.

Dette har i flere tilfælde ført til ansættelser. Derudover har vi i 2018 ansat en medarbejder som

fleksjobber. Hvad det interne angår har fonden haft et øget fokus på arbejdsforhold og arbejdsmiljø. 

BYGNINGEN

De i 2017 igangsatte byggesager vedr. facaderenovering, med KEID som bygherre, og brandsikringen,

med FABRIKKEN selv som bygherre, har som i 2017 præget året i markant grad. Facaderenoveringen

blev afsluttet i juni 2018, og har betydet en markant og tiltrængt forbedring af bygningen og dens brug.

Økonomisk og ressourcemæssigt har facaderenoveringen dog betydet væsentlige udgifter for fonden,

som det kan vise sig nødvendigt at søge kompensation for. Dette vil først blive endeligt klart, når

regnskabet for brandsikringen bliver endeligt gjort op, idet brandsikringen kan vise sig at resultere i så

stor en egenfinansiering fra fondens side, at vi ikke ser os i stand til også at løfte de indirekte udgifter,

som facaderenoveringen har kostet os.  

Brandsikringen

Brandsikring af FABRIKKENs centrale hal, som for alvor først gik i gang i slutningen af 2017, har været og

er fortsat et turbulent forløb, hvor nye overraskelser og nye myndighedskrav dukkede op i nærmest en

lind strøm. Med samlet set tre bevillinger fra hhv. overførselssagen i 2017 og 2018 samt en

engangsbevilling fra Kultur-og Fritidsudvalget, har Københavns Kommune givet et tilskud på i alt

3.400.000 kr. til projektet. 
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Budget for 2018 var lagt efter, at brandsikringen ville blive færdig senest medio 2018. At tidsplanen ikke

holdt og efterfølgende er udskudt gang på gang og sagen således i skrivende stund fortsat er uafsluttet,

har både betydet mistet indtjening og fordyrelse af både projekter og daglig drift. Størrelsen på

brandsikringens underskud kender vi tidligst medio 2019..

Containerpladsen

Den langvarige dialog med Københavns Kommune vedrørende lovliggørelse af FABRIKKENs

containerplads endte positivt for fonden, idet Teknik- og Miljøforvaltningen i sommeren 2018

besluttede at give dispensation fra Lokalplanen og i forlængelse deraf fremsendte en byggetilladelse til

de containere, som var opstillet på det tidspunkt, hvor lokalplanen i sin tid blev vedtaget. Dette resultat

har stor betydning for de rammer for kunstproduktion, som fonden tilbyder kunstnere og designere,

idet der dels er brug for opbevaring af materialer mv, dels er behov for et udendørs arbejdsområde til

de produktionsmæssige formål, der af arbejdsmiljømæssige grunde ikke kan finde sted i hallen eller på

ateliererne. Samtidigt er dispensationen en anerkendelse fra Københavns Kommune af, at Lokalplanen

skal tage højde for, at vi er en produktionsorienteret arbejdsplads i højere grad end vi er et kulturhus.  

FABRIKKENs brugere - antal og forskellighed

Antallet af brugere af FABRIKKEN har som tidligere år været stort i 2018. De primære brugere af

FABRIKKENs atelierer og Hallen findes blandt kunstnere, såvel regionale som internationale kunstnere

på ophold.  Men også en række andre brugergrupper har i årets løb anvendt FABRIKKENs Hal som

ramme for produktion eller en begivenhed; lokale borgere og nærliggende skoler, foto- og TV-

optagelser, besøg af kunstforeninger, produktion af teaterkulisser, elevudstillinger mv. I sidste del af

2018 kunne fonden registrere et fald i mængden af henvendelser til kunst- og kulisseproduktion. Derfor

er der iværksat opsøgende salg inden for området. Til gengæld er der en stigning i henvendelser

vedrørende leje af hallen til store arrangementer inden for beslægtede erhverv, hvilket tegner positivt,

når hallen efter endt brandsikring bliver godkendt som forsamlingslokale for større forsamlinger.  

PROJEKTER

FABRIKKEN har i 2018 prioriteret arbejdet med at videreudvikle de aktiviteter og projekter, som vi

finder relevante for vores virke og for kunstscenen i København. De projekter, som FABRIKKEN naturligt

og aktivt involverer sig i, og som er en meget vigtig del af FABRIKKENs aktivitetsniveau, er alle primært

finansierede af fonds- og puljemidler. Som led i arbejdet med fondsansøgning til Det Obelske

Familiefond samt i det efterfølgende generelle strategiarbejde, har fonden i 2018 gentænkt de årlige

aktiviteter. I 2018 tegner projekterne samlet set for et underskud, hvilket dels hænger sammen med

den risiko, der altid er ved at køre projekter, dels dækker underskuddet over en delvis egenfinansiering

af nogle af lønomkostningerne på de udviklings- og strategirelaterede projekter. Målsætningen for 2019

er, at projekterne samlet set går i nul. 
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I 2018 afholdt FABRIIKKEN Alt_Cph for første gang siden 2016. Årets kuratorer var søskendeparret

Esben og Anna Weile Kjær. Fokus var på performance. Niveauet var internationalt og højt og med en

stærk markedsføring via posts om program og medvirkende kunstnere på sociale medier i månederne

op til begivenheden samt flere mediesamarbejder, formåede kuratorerne at skabe megen omtale af

begivenheden, også i internationale medier, ligesom Alt_Cph flere steder blev nævnt som en af årets

væsentligste begivenheder på kunstscenen herhjemme. Alt_Cph afholdes næste gang i 2020.

Hvad angår vores residency- og outreach-programmer har vi i 2018 arbejdet videre med vores fokus fra

2017 på udvikling og styrkelse af netværk og partnerskabsaftaler. Fonden havde i 2018 prioriteret en

deltidsansættelse af en fast outreach- og undervisningsmedarbejder, hvilket til dels var muliggjort af

tilskud fra Amager Vest Lokaludvalg til opbygning af netværk, samarbejder og afholdelse af workshops. I

sidste kvartal 2018 blev det via midlerne fra Det Obelske Familiefond muligt at opgradere stillingen til

en fuldtidsstilling. Der har i 2018 været afholdt en række workshops for skoler, informationsmøder for

lærere, mv. Det er vores håb, at prioriteringen af arbejdsområdet i løbet af 2019 vil løfte det til et mere

frugtbart og bæredygtigt felt inden for fondens virke, og at det vil bringe fondens kunstnere og

designere i spil på nye måder til gensidig værdi for dem og for lokalområdet. 

De positive resultater i 2017 med at skabe synergi mellem residency- og outreachprogrammer har vi

arbejdet videre med i 2018. De gæstende residency-kunstnere har således holdt workshops for en

række lokale børn og unge, til glæde og gavn for såvel kunstnerne selv som de involverede børn og

unge. Dette arbejde fortsætter således også i kommende programmer.  

De gæstende kunstnere og kuratorer i FAIR (FABRIKKENS Artist In Residence for kunstnere fra de

Nordiske og Baltiske lande) var i 2018 Miina Hujala fra Finland, Bryndis Björnsdottír og Bjargey

Olafsdottír, begge fra Island, og Sam Hultin fra Sverige. Ligeledes ankom Maria Metsalu fra Estland i

november 2018 og afsluttede sit ophold i 2019.

Den gæstende kunstner i WWAir (World Wide Artist in residence for kunstnere fra hele verden) var i

2018 Blue Curry fra Bahamas. Curry var den eneste gæstekunstner i 2018, da programmet grundet

manglende funding holdt pause i første halvdel af året. 
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God fondsledelse

Bestyrelsen skal redegøre for god fondsledelse i overensstemmelse med "Anbefalingerne om god

Fondsledelse". Dette dækker over en redegørelse om bestyrelsens åbenhed og kommunikation, op-

gaver og vederlag, som er angivet nedenfor:

1 Åbenhed og kommunikation

1.1 Det anbefales, at bestyrelsen vedtager ret-

ningslinjer for ekstern kommunikation, her-

under hvem, der kan, og skal udtale sig til of-

fentligheden på den erhvervsdrivende fonds

vegne, og om hvilke forhold. Retningslinjerne

skal imødekomme behovet for åbenhed og in-

teressenternes behov og mulighed for at opnå

relevant opdateret information om fondens

forhold.

Direktør og evt. bestyrelsesformand. Fonden

fastlægger regler herom i bestyrelsens

forretningsorden.

2 Bestyrelsens opgaver og ansvar

2.1 Overordnede opgaver og ansvar

2.1.1 Det anbefales, at bestyrelsen med henblik på

at sikre den erhvervsdrivende fonds virke i

overensstemmelse med fondens formål og in-

teresser mindst en gang årligt tager stilling til

fondens overordnede strategi og uddelingspo-

litik med udgangspunkt i vedtægten.

Fonden har i 2018 udarbejdet og vedtaget en

tre-årig strategi for Fonden FABRIKKEN for

Kunst og Designs virke. Fonden reviderer

strategi og uddelingspolitik én gang årligt.

2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen

2.2.1 Det anbefales, at bestyrelsesformanden orga-

niserer, indkalder og leder bestyrelsesmøder-

ne med henblik på at sikre et effektivt besty-

relsesarbejde og skabe de bedst mulige forud-

sætninger for bestyrelsesmedlemmernes ar-

bejde enkeltvis og samlet.

Fonden følger denne anbefaling. Indkaldelse

til bestyrelsesmøder sker i samarbejde

mellem fondens bestyrelsesformand og

fondens direktør. Bestyrelsesformand leder

møderne. 

2.2.2 Det anbefales, at hvis bestyrelsen – ud over

formandshvervet – undtagelsesvis anmoder

bestyrelsesformanden om at udføre særlige

driftsopgaver for den erhvervsdrivende fond,

bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning, der

sikrer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige

overordnede ledelse og kontrolfunktion. Der

bør sikres en forsvarlig arbejdsdeling mellem

formanden, næstformanden, den øvrige be-

styrelse og en eventuel direktion.

Formanden har i det forgangne år ikke

påtaget sig nogen driftsmæssige opgaver.

Fonden tilstræber armslængde mellem drift

og bestyrelsens uafhængige overordnede

ledelse og kontrolfunktion. 

Formanden varetager ingen driftsmæssige

opgaver, medmindre direktøren finder det

hensigtsmæssigt. Såfremt direktøren skulle

blive forhindret i at udføre sit arbejde, vil

bestyrelsen se til, at en vikar varetager

direktørens opgaver.
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2.3 Bestyrelsens sammensætning og organisering

2.3.1 Det anbefales, at bestyrelsen løbende vurde-

rer og fastlægger, hvilke kompetencer besty-

relsen skal råde over for bedst muligt at kunne

udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.

Ifølge fondens vedtægter vedr. udpegning til

bestyrelsen er der sikret en professionel

bredde inden for forskellige faglige

kompetencer, herunder kunstfaglige,

politiske, erhversmæssige og økonomiske. 

2.3.2 Det anbefales, at bestyrelsen med respekt af

en eventuel udpegningsret i vedtægten sikrer

en struktureret, grundig og gennemskuelig

proces for udvælgelse og indstilling af kandida-

ter til bestyrelsen.

Fonden følger denne anbefaling og har forud

for udpegning af nye medlemmer med

indtrædelse pr. 1. juni 2018 rettet

henvendelse til de respektive organer med

redegørelse for proces samt aktuelle behov

vedr. kompetencer. 

2.3.3 Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer ud-

peges på baggrund af deres personlige egen-

skaber og kompetencer under hensyn til be-

styrelsens samlede kompetencer, samt at der

ved sammensætning og indstilling af nye be-

styrelsesmedlemmer tages hensyn til behovet

for fornyelse – sammenholdt med behovet for

kontinuitet – og til behovet for mangfoldighed

i relation til bl.a. erhvervs- og uddelingser-

faring, alder og køn.

Fonden følger denne anbefaling. Ved nye

udpegninger anmodes den udpegenede

instans om at skele til de behov, fondens

aktuelle strategi stiller.
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2.3.4 Det anbefales, at der årligt i ledelsesberetnin-

gen, og på den erhvervsdrivende fonds even-

tuelle hjemmeside, redegøres for sammen-

sætningen af bestyrelsen, herunder for mang-

foldighed, samt at der gives følgende oplysnin-

ger om hvert af bestyrelsens medlemmer:

 den pågældendes navn og stilling,

 den pågældendes alder og køn,

 dato for indtræden i bestyrelsen, hvor-

vidt genvalg af medlemmet har fundet

sted, og udløb af den aktuelle valgperi-

ode,

 medlemmets eventuelle særlige kom-

petencer,

 den pågældendes øvrige ledelseshverv,

herunder poster i direktioner, bestyrel-

ser og tilsynsråd, inklusive ledelsesud-

valg, i danske og udenlandske fonde,

virksomheder, institutioner samt kræ-

vende organisationsopgaver,

 hvilke medlemmer, der er udpeget af

myndigheder/tilskudsyder m.v., og

 om medlemmet anses for uafhængigt.

Fonden redegører herfor i

ledelsesberetningen, som er tilgængelig på

hjemmeside som del af årsrapporten. Fonden

er opmærksomme på, at vi ikke lever op til

anbefalingen vedr. kønskvotering. Bestyrelsen

er således opmærksomme på alder og køn

ved næste udpegning og vil tilskynde de

udpegende instanser til at inddrage dette, når

de udpeger bestyrelsesmedlemmer.

2.3.5 Det anbefales, at flertallet af bestyrelsesmed-

lemmerne i den erhvervsdrivende fond ikke

samtidig er medlemmer af bestyrelsen eller di-

rektionen i fondens dattervirksomhed, med-

mindre der er tale om et helejet egentligt hol-

dingselskab.

Fonden følger denne anbefaling. Fonden har

ikke til dato drevet dattervirksomhed.

2.4 Uafhængighed

2.4.1 Det anbefales, at en passende del af bestyrel-

sens medlemmer er uafhængige. 

Består bestyrelsen (eksklusiv medarbejder-

valgte medlemmer) af op til fire medlemmer,

bør mindst ét medlem være uafhængigt. Be-

står bestyrelsen af mellem fem til otte med-

lemmer, bør mindst to medlemmer være uaf-

hængige. Består bestyrelsen af ni til elleve

medlemmer, bør mindst tre medlemmer være

uafhængige og så fremdeles.

Fonden opfylder lov om erhvervsdrivende

fondes krav til antallet af uafhængige

bestyrelsesmedlemmer. Der redegøres herfor

i ledelsesberetningen.
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2.5 Udpegningsperiode

2.5.1 Det anbefales, at bestyrelsens medlemmer

som minimum udpeges for en periode på to

år, og maksimalt for en periode på fire år.

Ifølge vedtægterne udpeges bestyrelsens

medlemmer for en 4-årig periode.

2.5.2 Det anbefales, at der for medlemmerne af be-

styrelsen fastsættes en aldersgrænse, som of-

fentliggøres i ledelsesberetningen eller på fon-

dens hjemmeside.

Fondens vedtægt indeholder ikke alders-

grænse for medlemmer i bestyrelsen. I besty-

relsens forretningsorden fastsættes alders-

grænsen således, at man ikke kan vælges eller

genvælges efter det år, man fylder 76 år. 

2.6 Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og direktion

2.6.1 Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger en

evalueringsprocedure, hvor bestyrelsen, for-

manden og de individuelle medlemmers bi-

drag og resultater årligt evalueres, og at resul-

tatet drøftes i bestyrelsen.

Bestyrelsen indførte i 2016 praksis, hvor man

en gang årligt, evaluerer sit samlede og indi-

viduelle bidrag samt resultater.

2.6.2 Det anbefales, at bestyrelsen én gang årligt

evaluerer en eventuel direktions og/eller ad-

ministrators arbejde og resultater efter forud

fastsatte klare kriterier.

Bestyrelsen indførte i 2016 praksis, hvor man

en gang årligt, evaluerer direktionens /admi-

nistrationens arbejde og resultater. 

3 Ledelsens vederlag

3.1.1 Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen i

erhvervsdrivende fonde aflønnes med et fast

vederlag, samt at medlemmer af en eventuel

direktion aflønnes med et fast vederlag, even-

tuelt kombineret med bonus, der ikke bør

være afhængig af regnskabsmæssige resulta-

ter. Vederlaget bør afspejle det arbejde og an-

svar, der følger af hvervet.

Direktionen er ansat og modtager løn.

Medlemmer af fonden FABRIKKEN for Kunst

og Designs bestyrelse modtager ingen

vederlag. Fonden FABRIKKEN for Kunst og

Design drives af engagement i kunsten,

passion for samtidskunsten og af en særlig

kærlighed til stedet; det skal afspejles i

bestyrelsen.

3.1.2 Det anbefales, at der i årsregnskabet gives op-

lysning om det samlede vederlag, hvert med-

lem af bestyrelsen og en eventuel direktion

modtager fra den erhvervsdrivende fond og

fra andre virksomheder i koncernen. Endvi-

dere bør der oplyses om eventuelle andre ve-

derlag som bestyrelsesmedlemmer, bortset

fra medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen,

modtager for varetagelsen af opgaver for fon-

den, dattervirksomheder af fonden eller til-

knyttede virksomheder til fonden.

Fonden FABRIKKEN for Kunst og Design

oplyser i årsregnskab, at medlemmerne af

Brugerrådet, der en gang månedligt afholder

møde med direktøren, modtager et årligt

honorar på 8.000 kr. 
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Ledelsesberetning

Der kan oplyses følgende om bestyrelsens medlemmer:

Allan Andersen Nanna Bruun

Nicolai Lund

Overgaard

Stilling

Civ. Ing. (kemi), H.D.

(organisation og

arbejdssociologi).

Adm. dir.

NeuroSearch A/S

Kunsthistoriker, tidl.

auktionarius hos

Bruun Rasmussen

(22 år), tidl. direktør

i OAK Foundation

Danmark, tidl.

konsulent for

direktøren på SMK,

nu trukket sig

tilbage.

Arkitekt MAA, Adm.

direktør, partner

Alder 73 år 76 år 49 år

Køn Mand Kvinde Mand

Indtrådt i bestyrelsen den 1. januar 2017 1. januar 2013 1. januar 2017

Genvalg har fundet sted? nej ja nej

Udløb af valgperiode 31. maj 2021 31. maj 2019 31. maj 2021

Medlemmets særlige kompetencer

Omfattende

kendskab til såvel

FABRIKKEN som

kunst og kultur i

almindelighed. Bred

erfaring fra en lang

række

bestyrelsesposter,

fortrinsvis af

erhvervsmæssig art

Fondsarbejde,

netværk inden for

fondsverdenen,

kunsthistorie og

indsigt i

kunstverdenen

Byggesager

Øvrige ledelseserhverv
Dir. i AA Consult ApS

(eget firma)
Ingen pt.

Dir. i Rørbæk &

Møller Arkitekter

A/S, Dir. i ADTO

Holding ApS (eget

firma)

Udpeget af myndigheder/tilsyn FABRIKKENS brugere FABRIKKENS brugere Akademiraadet

Anses medlemmet for uafhængigt ja ja ja

Samlet vederlag fra fonden 0 0 0
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Ledelsesberetning

Bjarne Fey

Pia Windeballe

Fonnesbech

Stilling
Cand.polit, chef for

Amager Kultur
Kunstner

Alder 58 år 58 år

Køn Mand Kvinde

Indtrådt i bestyrelsen den 10. april 2017 7. februar 2019

Genvalg har fundet sted? nej nej

Udløb af valgperiode 31. maj 2019 31. maj 2022

Medlemmets særlige kompetencer
Politisk netværk,

ledelse

Bestyrelsesarbejde,

kunstfaglig,

undervisning,

netværk på

kunstområdet

Øvrige ledelseserhverv Chef Amager Kultur Ingen pt.

Udpeget af myndigheder/tilsyn Amager Kultur Dansk Kunstnerråd

Anses medlemmet for uafhængigt ja ja

Samlet vederlag fra fonden 0 0

Der kan oplyses følgende om direktionens vederlag fra fonden: Det samlede vederlag til fondens

direktør udgør kr. 461.342.

Fondens uddelingspolitik - ny praksis fra 2019

Fonden FABRIKKEN for Kunst og Design, herefter FABRIKKEN, tildeler i overensstemmelse med fondens

vedtægter værkstedsfaciliteter til kunstnere og kunsthåndværkere. Uddeling af lejemål sker ved, at

ledige værksteder udbydes i Open Call, som annonceres på hjemmeside og Facebook. Open Call skal

sikre åbenhed og fleksibilitet i forhold til de interesserede og kvalificerede kunstnere og designere. 

Frem til og med 2018 har praksis været, at de indkomne ansøgninger forbehandles af det siddende

Brugerråd, som indstiller deres anbefalinger til bestyrelsen, der beslutter, hvem der skal tildeles det

ledige atelier. I behandlingen tager såvel Brugerråd som Bestyrelse stilling til en kombination af

parametre, herunder kvalificering i form af uddannelse, kunstneriske resultater, udstillinger og

produktioner. Desuden indgår aspekter som netværk, atelierets egnethed samt hvorvidt en kunstners

praksis er over- eller underrepræsenteret på FABRIKKEN, mv. Såvel Brugerråd som Bestyrelse tilstræber

ligebehandling vedr. køn, etnicitet, LGBT, mv. i deres sagsbehandling af ansøgninger.

Brugerrådet er FABRIKKENs høringsorgan, der består af fire kunstnere valgt for en periode på fire år.

Hvert andet år er to af medlemmerne på valg. Genvalg i én periode er muligt. Brugerrådet har en

forretningsorden, som godkendes af bestyrelsen.
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Ledelsesberetning

Alle eksisterende lejere skal hvert tredje år ansøge om at tildelt en ny lejeperiode. Frem til og med 2018

har praksis på området været, at der var to årlige deadlines for ansøgninger om ny lejeperiode, hhv.

primo maj og primo okotber med tildeling af ny lejeperiode hhv. pr. 1. februar og 1. august. Brugerrådet

indstiller deres anbefalinger til Bestyrelsen, som tager endelig stilling til ansøgningerne. Der har til og

med 2018 ikke været nogen øvre granse for, hvor mange gange en lejer kan ansøge om ny lejeperiode.

Uddelinger 2018

Fonden foretager kun indirekte uddelinger i form af favorabel prissætning af de værkstedsfaciliteter,

der lejes ud til de udøvende kunstnere. Det er ikke muligt på et meningsfuldt grundlag at prisfastsætte

den besparelse, som kunstnerne opnår ved at leje sig ind på FABRIKKEN, da der ikke findes tilsvarende

lokaler i området. Fonden er derfor fritaget for at indsende legatarfortegnelse til Fondsmyndigheden

(Erhvervsstyrelsen).

Nye lejere 2018

Kun en enkelt lejer er fraflyttet sit lejemål på FABRIKKEN i 2018, idet vedkommende ikke fik en ny

lejeperiode. Det drejer sig om en snedker, som havde en brugsplads på snedkerværkstedet. Som følge

af ændringen af hallen til forsamlingslokale, har FABRIKKEN valgt at ændre på rammerne for snedkernes

arbejde. Det har betydet, at de ikke længere har et fast areal i hallen som en del af deres kontrakt.

Ændringen medførte, at der ikke længere var plads til alle fem snedkere. 

Fonden besluttede i foråret 2018 at etablere en forsøgsordning, hvor seks nyuddannede kunstnere og

designere kan deles om det tidligere smedeværksted i en knap to-årig lejeperiode. Formålet er dels at

lade FABRIKKEN komme flere fra det yngre, nyuddannede segment til gode, således af deres syn på,

hvad de gode rammer for kunstproduktion bringes med i spil i den udviklingsfase, som FABRIKKEN

gennemgår. Samtidig er formålet at opnå en større aldersspredning internt og dermed bedre

muligheder for faglig udveksling på tværs af generationer, til gavn for alle parter. De seks nye lejere

flyttede ind i september 2018. Det er en nyuddannet designer fra KADK, 2018 og fem nyuddannede fra

Det Kgl. Danske Kunstakademi, 2018.

Tildeling af nye lejeperioder

Grundet byggesagerne valgte fonden at udskyde ansøgningsrunderne i 2018, da det i fondens optik ikke

var foreneligt med de vilkår, renovering og brandsikring betød for kunstnere og designere på deres

atelierer. 

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Foruden nyligt erfarede skærpede krav fra myndighederne vedr. brandsikringen, som vil forsinke og

fordyre projektet yderligere, har fonden ikke noget at bemærke.  
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note 2018 2017

Nettoomsætning 2.604.334 2.024.533

Andre driftsindtægter 23.868 10.172

Andre eksterne omkostninger -1.227.862 -1.205.517

Bruttoresultat 1.400.340 829.188

1 Personaleomkostninger -1.168.021 -688.650

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver -12.314 -12.314

Driftsresultat 220.005 128.224

Andre finansielle indtægter 2.461 2.192

Øvrige finansielle omkostninger -492 -91

Resultat før skat 221.974 130.325

Skat af årets resultat 0 0

Årets resultat 221.974 130.325

Forslag til resultatdisponering:

Overføres til overført resultat 221.974 130.325

Disponeret i alt 221.974 130.325
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Balance 31. december

Aktiver

Note 2018 2017

Anlægsaktiver

2 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 50.880 60.420

3 Indretning af lejede lokaler 28.658 31.432

Materielle anlægsaktiver i alt 79.538 91.852

Anlægsaktiver i alt 79.538 91.852

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.856.501 651.040

Andre tilgodehavender 360.614 5.850

Periodeafgrænsningsposter 181.546 53.632

Tilgodehavender i alt 4.398.661 710.522

Likvide beholdninger 1.936.863 3.047.885

Omsætningsaktiver i alt 6.335.524 3.758.407

Aktiver i alt 6.415.062 3.850.259
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Balance 31. december

Passiver

Note 2018 2017

Egenkapital

4 Virksomhedskapital 300.000 300.000

5 Overført resultat 852.174 630.200

Egenkapital i alt 1.152.174 930.200

Gældsforpligtelser

Modtagne forudbetalinger fra kunder 365.257 361.607

Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.056.514 157.145

Anden gæld 279.141 276.620

Periodeafgrænsningsposter 3.561.976 2.124.687

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 5.262.888 2.920.059

Gældsforpligtelser i alt 5.262.888 2.920.059

Passiver i alt 6.415.062 3.850.259

6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

7 Eventualposter
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Noter

2018 2017

1. Personaleomkostninger

Lønninger og gager 1.014.527 623.443

Pensioner 79.686 43.469

Andre omkostninger til social sikring 16.378 6.596

Personaleomkostninger i øvrigt 57.430 15.142

1.168.021 688.650

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 6 4

2. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Kostpris 1. januar 2018 445.377 445.377

Kostpris 31. december 2018 445.377 445.377

Af- og nedskrivninger 1. januar 2018 -384.957 -375.417

Årets afskrivninger -9.540 -9.540

Af- og nedskrivninger 31. december 2018 -394.497 -384.957

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2018 50.880 60.420

3. Indretning af lejede lokaler

Kostpris 1. januar 2018 2.420.046 2.420.046

Kostpris 31. december 2018 2.420.046 2.420.046

Regulering til dagsværdi 1. januar 2018 -2.388.614 -2.385.840

Årets afskrivninger -2.774 -2.774

Regulering til dagsværdi 31. december 2018 -2.391.388 -2.388.614

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2018 28.658 31.432

4. Virksomhedskapital

Virksomhedskapital 1. januar 2018 300.000 300.000

300.000 300.000
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Noter

31/12 2018 31/12 2017

5. Overført resultat

Overført resultat 1. januar 2018 630.200 499.875

Årets overførte overskud eller underskud 221.974 130.325

852.174 630.200

6. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Fonden har ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser pr. 31. december 2018.

7. Eventualposter

Eventualforpligtelser

Leasingforpligtelser:

Fonden har indgået leasingkontrakter med en gennemsnitlig årlig leasingydelse på 20 t.kr. 

Leasingkontrakterne har en restløbetid på 33 måneder og en samlet restleasingydelse på 55 t.kr. 

Garantiforpligtelser og andre eventualforpligtelser:

Fonden har indgået en aftale med Københavns Kommune om at få stillet en bygning til rådighed. 

Fonden er forpligtet til at betale de løbende driftsudgifter ved en eventuel opsigelse.

Opsigelsesperioden udgør 6 måneder, og forpligtelsen udgør ca. 250 t.kr. 

Fonden har indgået en huslejeaftale, hvor der er 3 måneders opsigelse. Forpligtelsen udgør ca. 18

t.kr. 
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Fonden FABRIKKEN for Kunst og Design er aflagt i overensstemmelse med årsregn

skabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed med de tilpasninger, der følger af, at der er tale

om en fond. Herudover har fonden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdiregule-

ringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger,

herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændre-

de regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde

fonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå

fonden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forplig-

telser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrappor-

ten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning, der dækker over lejeindtægter, indregnes i de perioder, som indtægterne vedrører.

Lejeindtægterne indregnes eksklusiv moms. 

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til fondens hovedakti-

viteter.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lo-

kaler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkost-

ninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtag-

ne godtgørelser fra offentlige myndigheder.
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Anvendt regnskabspraksis

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og

kurstab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser

samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger

indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivnin-

ger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Over-

stiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadret-

tet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tids-

punkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvor brugstiden

på de enkelte bestanddele er forskellig.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Brugstid

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5 år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resul-

tatopgørelsen.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgs-

pris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste

eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Indretning af lejede lokaler

Indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages

lineære afskrivninger baseret på vurdering af aktivets forventede brugstid, der er sat til 10 år.
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Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der ned-

skrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrøren-

de efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Fondsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes

på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige

indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres mod-

regnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samti-

dig.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi

af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvik-

ling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud,

måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig

indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.

Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil

være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterføl-

gende år.
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