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Næstved  Early  Music  Festival  - NEMF

Foreningen

Næstved  Early  Music  Festival  - NEMF

c/o  Peter  Stevnhoved

Købmagergade  2

4700  Næstved

Telefon:  20 16  23 34

Hjemsted:  Næstved

CVR-nr.:  35 58 62 45

Regnskabsår:  OLO1  - 31.12
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Peter  Stevnhoved

Steffen  Gliese

Nina  Pavlovski
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Naestved  Early  Music  Festival  - NEMF

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt  årsrapporten  for regnskabsåret  01.01.18 - 31.12.18 for Næstved  Early

Music  Festival  - NEMF.

Årsrapporten  aflægges  i overensstemmelse  med  årsregnskabsloven.

Årsregnskabet  er ikke  revideret,  og  vi  erklaerer,  at  betingelserne  herfor  er opfyldt.

Det er vores opfattelse,  at årsregnskabet  giver  et retvisende  billede  af foreningens  aktiver,

passiver  og finansielle  stilling  pr. 31.12.18 og resultatet  af foreningens  aktiviteter  for  regn-

skabsåret  01.01.18  - 31.12.18.

Ledelsesberetningen  indeholder  efter vores opfattelse  en retvisende  redegørelse  for  de

forhold,  beretningen  omhand]er.

Årsrapporten  indstines  til generalforsamlingens  godkendelse.

Næstved,  den  7. marts  2020

Bqstyrelsen

Peter  Stevnhoved

sLell P5t.,{,
Steffen  Gliese Nina  Pavlovski
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Naestved  Early  Music  Festival  - NEMF

Revisors  erklæring  om  opstilling  af  finansielle  oplysninger

Til  den  daglige  ledelse  i Næstved  Early  Music  Festival  - NEMF

Vi har opstfflet  årsregnskabet  for Næstved  Early  Music  Festival  - NEMF  for regnskabsåret

01.01.18  - 31.12.18  på grundlag  af foreningens  bogføring  og øvrige  oplysninger,  som  den  dag-

lige  ledelse  har  tilvejebragt.

Arsregnskabet  omfatter  resultatopgørelse,  balance  og noter,  herunder  anvendt  regnskabs-

praksis.

Vi  har  udført  opgaven  i overensstemmelse  med  ISRS 4410  vedrørende  opgaver  om opstilling

af finansiene  oplysninger.

Vi  har  anvendt  vores  faglige  ekspertise  til  at assistere  den  daglige  ledelse  med  at udarbejde

og præsentere  årsregnskabet  i overensstemmelse  med  årsregnskabsloven.  Vi  har  overholdt

relevante  bestemmelser  i revisorloven  og FSR -  danske  revisorers  etiske  regler  for revisorer,

herunder  principper  vedrørende  integritet,  objektivitet,  faglig  kompetence  og  fornøden

omhu.

Arsregnskabet  samt  nøjagtigheden  og fuldstændigheden  af de oplysninger,  der  er anvendt  til

opstillingen  af årsregnskabet,  er den  daglige  ledelses  ansvar.

Da en opgave  om opstilling  af finansiene  oplysninger  ikke  er en erklæringsopgave  med  sik-

kerhed,  er vi ikke  forpligtet  til  at verificere  nøjagtigheden  eller  fuldstændigheden  af de oplys-

ninger,  den  daglige  ledelse  har givet  os til  brug  for at opstille  årsregnskabet.  Vi  udtrykker

derfor  ingen  revisions-  ener  gennemgangskonklusion  om, hvorvidt  årsregnskabet  er udarbej-

det  i overensstemmelse  med  årsregnskabsloven.

Slagelse,  den  7. marts  2020

Beierholm

Statsautoriseret  Revisionspartnerselskab

CVR-nr.  32 89 54 68

enny  Kla yland  Isaksen

Sta revxsor
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Næstved  Early  Music  Festival  - NEMF

Ledelsesberetning

Væsentligste  aktiviteter

Foreningens  aktiviteter  består  i at gennemfører  koncerter.

Næstved  Early  Music  Festival  - NEMF  har foruden  IO sæsonkoncerter  afholdt  sin anden

biennale  internationale  festival  13.-19.  august  2018 med  8 hovedkoncerter  i Sct. Peders  Kirke

og Gl. Ridehus,  ån opera-produktion  med  3 forestillinger  med  entrå  samt  ån gratis  forestining

skolebørn  i Ny Ridehus.  Desuden  gennemførte  vi en lang række andre  gratis  optakts-

arrangementer  såsom  Artist  Talks og små koncerter  i Festivalcentret  i Sydbanks  Arkade

samt  præsentation  af Svaleredeorgelet  i Sct. Peders  Kirke.  Byvandring  med  flere mindre

koncerter  på historiske  lokaliteter  i middelalderbyen  samt DVD-verdenspremiere  på Bo

Holtens  opera  'Geusaldo'  i Bio Næstved.  Vi  afholdt  også  en opera-optakt.skoncertiKarrebæk

Kirke.

Balance:  Festivalens  underskud  skyldes  en markant  mindre  fondsstøtte,  men  også mindre

billet-  og barsalg  end  forventet.  Den  forventede  fondsstøtte  var baseret  på en forventning  om

at de store  fonde  ville  øge støttebeløbene  til et højere  niveau  end det  vi opnåede  til  festival

2016, særligt  pga. operaproduktionen  i festival  2018. Det  vigende  billet-  med  tilhørende  bar-

salg  kan  i høj grad  tilskrives  manglende  foromtale,  især  i lokale  men  også  i nationale  medier.

Sæsonkoncerternes  underskud  skyldes  prirnært  at vi efter  festivalen  valgte  at gennemføre

Messias-koncerten  i december,  som blev transmitteret  af Danmarks  Radio-P2,  for  at

fastholde  medlemmernes  interesse.

Festival  2018 havde  ikke  noget  hovednavn  som  ved  den  første  festiva1i2016,  men  opnåede

alligevel  en publikumsfremgang  på 500 turn-ups  i forhold  til Festival  2016,  da  alle

arrangementerne  blev  overværet  af knap  4500 publikummere.  Sæsonkoncerterne  havde  knap

1000  turn-ups.

Festivalens  underskud  blev  i  første  omgang  forsøgt.  daekket  ind  ved  at  fortsætte

fundraisingen  til hele festivalen  samt  forlænge  festivalens  opera-produktion  ind  i 2019 da

denne  produktion  tegner  sig for den største  del af underskuddet.  Operaen  blev  blev  tilbudt

salg til koncertarrangører  i  Danmark  og  Sydsverige  i  2019,  mens  fundraisingen  til

produktionen  fortsatte.

Udvikling  i aktiviteter  og  økonomiske  forhold

Resultatopgørelsen  for tiden  01.01.18  - 31.12.18  udviser  et resultat  på DKK  -646.108  mod  DKK

65.863  for tiden  01.01.17  - 31.12.17.  Balancen  viser  en egenk.apital  på DKK  -835.029.

Vi  vil  i løbet  af 2019 forsøge  at stabilisere  foreningens  økonomi  ved  kun  at lave  projekt.er  som

balancerer  økonomisk.  Vi vil desuden  forsøge  at reducere  gælden  ved forsøge  at skabe

overskud  på en enkelt  produktion,  som  ikke  behøver  offentlig  ener fondsstøtte.  Desuden  vil  vi

prøve  at øge medlems-  og sponsorindtægterne.

€ € lEnHOLm
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Naestved  Early  Music  Festival  - NEMF

Ledelsesberetning

Hvis det lykkes at få reduceret  underskuddet,  og/eller indgå aftale  om  akkord  med

kteditorerne  er der gode muligheder  for at de kommende  års aktivitetey  kan komme  i bedre

balance  med de samme  muligheder  for finansiering  som hidtil,  men med færre  udgifter  til

produktion  og markedsføring.

Vi mener at NEMF  stadig  har mulighed  for at følge  den ny strategiplan  for perioden  2018-

2020, hvor der i2019  blot  planlægges  4-5 sæsonkoncerter,  som i udgangspunkt.et  balancerer

økonomisk,  mens der kun vil skune fundraises  til åt større projekt  årligt. Dette ene  årlige

store projekt  vil i 2019 være en sommeropera-koncertproduktion  mens den planlagte

biennale  festival  i sæson  2020 aflyses.

Vedrørende  væsentlig  usikkerhed  om  fortsat  drift

Årenes underskud  har medført,  dels at foreningens  egenkapital  er betydelig  negativ,  dels at

foreningen  er insolvent.

For sikring  af foreningens  fortsatte  drifl, er indgået  "stille  akkordaftale"  med foreningens

hovedkreditorer  fra ultimo  2018 om, at gælden afvikles  med I/lO-del  årligt,  første  gang  i

sommeren  2020.

Foreningens  budget  for 2020 viser, at akkordaftalen  vil kunne  overholdes  i 2020.  For at

overholde  det lagt.e budget  kræves, at de budgetterede  tilskud  til gennemførelse  af det

planlagte  program  modtages,  ligesom  det kræves, at øvrige  indtægter  og udgifter  modtages

og  afholdes  som  planlagt.

Det er således bestyrelsens  vurdering,  at foreningen  vil  kunne  fortsætte  sin drifl,  herunder  at

den  vil  kunne  betale  nye  kreditorer  i takt  med,  at  fakturaerne  forfalder.

Efterfølgende  begivenheder

Efter  regnskabsårets  afslutning  er der  ikke  indtruffet  betydningsfulde  hændelser.

t3«:1EnH0Lm
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Næstved  Early  Music  Festival  - NEMF

Note

I Indtægter

2 Produktion

Personaleomkostninger

Salgsornkostninger

Administrationsomkostninger

Andre  eksterne  omkostninger  i alt

Resultat  før  af-  og  nedskrivninger

Finansielle  indtægt.er

Finansiene  omkostninger

Finansielle  poster  i alt

Årets  resultat

Forslag  til  resultatdisponering

Overført  resultat

I alt

€ EIEnHOLfTl
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Resultatopgørelse

2018

DKK

2017

DKK

1.137.572

-1.149.568

- 3.750

- 595.793

- 34.294

-633.837

-645.833

9

- 284

-275

-646.108

601.830

- 309.873

o

- 209.017

-16.887

-225.904

66.053

I

-191

-"igo

65.863

-646.108

-646.108

65.863

65.863
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Naestved  Early  Music  Festival  - NEMF

AKTIVER

Note

Fremstillede  varer  og  handelsvarer

Varebeholdninger  i alt

Tilgodehavender  fra  salg  og  tjenesteydelser

Andre  tilgodehavender

Periodeafgrænsningsposter

Tilgodehavender  i alt

Kontanter

Likvide  beholdninger  i alt

Omsætningsaktiver  i alt

Aktiver  i alt

GEIEnHC)LlTTh
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Balance

31.12.18

DKK

31.12.17

DKK

o 3.000

o 3.000

o

194.794

o

10.873

23.261

23.281

1g4.7g4 57.415

2.246 183

2.246 183

197.040 60.598

197.040 60.598

g



Næstved  Early  Music  Festival  - NEMF

PASSIVER

Note

4 Egenkapital

Egenkapital  i alt

Leverandører  af  varer  og  tjenesteydelser

Langfristede  gældsforpligtelser  i alt

Kortfristet  del  af langfristede  gældsforpligtelser

Gæld  til  øvrige  kreditinstitutter

Leverandører  af  varer  og  tjenesteydelser

Periodeafgrænsningsposter

Kortfristede  gældsforpligtelser  i alt

Gældsforpligtelser  i alt

Passiveri  alt

€ € lEnHOLm

Balance

31.12.18

DKK

31.12.17

DKK

-835.029

-835.029

854.576

854.576

94.953

8.598

73.942

o

177.493

1.032.069

197.040

-188.921

-188.921

o

o

o

15.708

198.811

35.000

249.519

249.519

60.598
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Næstved  Early  Music  Festival  - NEMF

1.  Indtægter

Kontigenter

Tilskud

Sponsorer

Entreindtægter,  herunder  partout-kort

Andre  indtægter

Tilskud  sæson

I alt

2.  Produktion

Kunstnerisk  produktion

Anden  produktion

I alt

3.  Anvendels  af  tilskud

Tilskud

Tilskud  sæson

Produktion

Salgsornkostninger

I alt

4.  Egenkapital

Egenkapital,  primo

Årets  resultat

I alt

€ «:l €:nHOLm
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Noter

2018

DKK

2017

DKK

39.450

624.500

128.000

168.407

93.615

83.600

1.137.572

45.675

274.473

53.900

45.602

182.180

o

601.830

1.080.328

69.240

1.149.568

252.102

Ei7.771

309.873

624.500

83.600

-1.149.568

- 595.793

-1.037.261

274.473

o

- 309.874

- 209.017

-244.418

-188.921

-646.108

-835.029

-254.784

65.863

-188.921

1l



Naestved  Early  Mugic  Fegtival  - NEMF

Noter

5.  Anvendt  regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten er aflagt  i overensstemmelse  med årsregnskabsloven  for virksomheder  i regn-

skabsklasse  A  med  tilvalg  af bestemmelser  fra  en  højere  regnskabsklasse.

Den anvendte  regnskabspraksis  er uændret  i forhold  til foregående  år.

Generelt  om  indregning  og  måling

I resultatopgørelsen  indregnes  indtægter  i takt  med, at de indtjenes,  herunder  indregnes

værdireguleringer  af finansielle  akt.iver og forpligtelser.  I resultatopgørelsen  indregnes  ligele-

des alle ornkostninger,  herunder  afskrivninger  og  nedskrivninger.

I balancen  indregnes  aktiver,  når det er sandsynligt,  at fremtidige  økonomiske  fordele  vil  til-

flyde  foreningen,  og aktivets  værdi  kan måles pålideligt.  Forpligtelser  indregnes  i balancen,

når  det er sandsynligt,  at fremtidige  økonomiske  fordele  vil  fragå  foreningen,  og

forpligtelsens  værdi  kan måles pålideligt.  Ved første indregning  måles  aktiver  og  forpligtelser

til kostpris.  Efterfølgende  måles aktiver  og forpligtelser  som beskrevet  nedenfor  for hver

enkelt  regnskabspost.

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

årsrapporten  aflægges,  og som be- ener afkræfter  forhold,  der eksisterede  på balancedagen.

RESULT  ATOPGØRELSE

Indtægter

Indtægter  ved salg af vaver indregnes  i resultatopgørelsen,  såfremt  levezing  og risikoover-

gang  til  køber  har fundet  sted inden  udgangen  af regnskabsåret,  og når salgsbeløbet  kan  op-

gøres pålideligt  og forventes  indbetalt.  Nettoomsætning  måles til dagsværdi  og opgøres

ekskl. moms  og afgifter  opkrævet  på vegne  af tredjemand  samt  med  fradrag  af  rabatter.

Produktion

Produktion  omfatter  årets produktion  målt  ti] kostpris  med  tillæg  af eventuene  forskydninger  i

lagerbeholdningen,  herunder  nedskrivninger  i det omfang, de ikke overstiger  normale

nedskrivninger.

(3EIEnHOLm
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Næstved  Early  Music  Festival  - NEMF

Noter

5. Anvendt  regnskabspraksis  - fortsat

Andre  eksterne  omkostninger

Andre  eksterne  omkostninger  omfatter  omkostninger  til  distribution,  salg  og reklame,  admi-

nistration,  lokaler  og tab på debitorer  i det  omfang,  de ikke  overstiger  normale  nedskrivnin-

ger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger  omfatter  løn, gager  samt  øvrige  personalerelaterede  omkostninger.

Andre  finansielle  poster

Under  andre  finansiene  poster  indregnes  renteindtægl;er  og renteomkostninger  m,v.

Skat  af  årets  resultat

Foreningen  er ikke  et selvstændigt  skattesubjekt.  Der indregnes  derfor  ikke  skat  i årsregn-

skabet,  idet  aktuel  og udskudt  skat  påhviler  interessenterne/kapita1ejerne  og komplemen-

taren/kommanditisterne  og  komplementayen.

BALANCE

Varebeholdninger

Varebeholdninger  måles til kostpris  efter FIFO-princippet.  Der nedskrives  til nettorealisa-

tionsværdien,  hvis  denne  er lavere.

Kostpris  for råvarer  og hjælpematerialer  samt  handelsvarer  opgøres  som købspriser  med  til-

læg af omkostninger  direkte  foranlediget  af anskaffelsen.

Nettorealisationsværdien  for varebeholdninger  opgøres  som salgssum  med  fradrag  af færdig-

gøyelsesornkostningey  og omkostninger,  dey afholdes  foy at effektuexe  salget,  og fastsættes

under  hensyntagen  til  omsættelighed,  ukurans  og udvikling  i forventet  salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender  måles til amortiseret  kostpris,  hvilket  sædvanligvis  svarer  til pålydende

værdi  med  'frarfkag  af nedskrivninger  til  imødegåelse  af tab.

t3E1EnH0Lm
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Næsitved  Early  Music  Festival  - NEMF

Noter

5.  Anvendt  regnskabspraksis  - fortsat

Nedskrivninger  til  imødegåelse  af tab  opgøres  på grundlag  af en individuel  vurdering  af de

enkelte  tilgodehavender,  når  der  på individuelt  niveau  foreligger  en objektiv  indikation  på, at

et tilgodehavende  er værdiforringet.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter,  der er indregnet  under  aktiver,  omfatter  afholdte  omkostninger

vedrørende  efterfølgende  regnskabsår.

Likvide  beholdninger

Likvide  beholdninger  omfatter  indestående  på bankkonti  samt  kontante  beholdninger.

Gældsforpligtelser

Langfristede  gældsforpligtelser  måles  til  kostpris  på  tidspunktet  for stiftelse  af gældsforholdet

(lånoptagelsen).  Gældsforpligte1serne  måles  herefi.er  til  amortiseret  kostpris,  hvor  kurstab  og

låneornkostninger  indregnes  i resultatopgørelsen  som  en finansiel  omkostning  over  løbetiden

på grundlag  af den  beregnede,  effektive  rente  på tidspunktet  for stiftelse  af gældsforholdet.

Kortfristede  gældsforpligtelser  måles  til  amortiseret  kostpris,  hvilket  normalt  svarer  til gael-

dens  pålydende  værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter,  indregnet  under  forpligtelser,  omfatter  modtagne  indbetalinger

vedrørende  indtægter  i de efterfølgende  regnskabsåz.

€ EIEnHOLrn
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