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Næstved  Early  Music  Fegtival  - NEMF

Ledelsespåtegning

Vi  har  dags  dato  aflagt  årsrapporten  for regnskabsåret  01.01.19  - 31.12.19  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. 31.12.19  og resultatet  af foreningens  aktiviteter  for regn-

skabsåret  01.01.19  - 31.12.19.

Ledelsesbezetningen  indeholdev  efte'i:  vores  opfattelse  en retvisende  redegørelse  fo'r  de

forhold,  beretningen  omhandler.

Årsrapporten  indstilles  til  genera1forsamlingens  godkendelse.

Næstved,  den  7. marts  2020

Bmre!s7n

Peter  Stevnhoved

SJ,lKt.,=sr
Steffen  Gliese Nina  Pavlovski
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Næstved  Early  Music  Festival  - NEMF

Revisors  erklæring  om  opstilling  af  finansielle  oplysninger

Til  den  daglige  ledelse  i Næstved  Early  Music  Festival  - NEMF

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

01.01.19  - 31.12.19  på grundlag  af foreningens  bogføring  og øvrige  oplysninger,  som  den  dag-

lige  ledelse  har  tilvejebragt.

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

praksis.

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

af finansielle  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.

Årsregnskabet samt  nøjagt.igheden  og fuldstændigheden  af de oplysninger,  der  er anvendt  til

opstillingen  af  årsregnskabet,  er den  daglige  ledelses  ansvar.

Da en opgave  om opstilIling  af finansielle  oplysninger  ikke  er en erklæringsopgave  med  sik-

kerhed,  er vi ikke  forpligtet  til  at verificere  nøjagi;igheden  ener fuldstændigheden  af de oplys-

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

derfor  ingen  revisions-  ener gennemgangskonk1usion  om, hvorvidt  årsregnskabet  er udarbej-

det  i overensstemmelse  med  årsregnskabsloven.

Slagelse,  den  7. marts  2020

Beierholm

Statsautoriseret  Revisionspartnerselskab

CVR-nr.  32 89 54 68

Kenny  Klaus d Isaksen

Statsau  evisor
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Naestved  Early  Music  Festival  - NEMF

Ledelsesberetning

Væsentligste  aktiviteter

Foreningens  aktiviteter  består  i at gennemfører  koncerter.

NEMF  har  i  2019  gennemført  10  sæsonkoncerter  samt  en  mindre  oktoberfestival  i

middelalderbyen  med 7 koncerter,  i balance.  Koncerterne  blev overværet  af i alt 2600

publikummere  heraf  knap  1400  til  Open  air operakoncert  ved  den  fritlagte  Suså.

Vi  fik  i løbet  af året  reduceret  gælden  med  tkr. 189  med  medlemskontingenter  og sponsorater

og opnåede  i slutningen  af året  en forståelse  med  vores  kreditorer  i form  af en 'stille  akkord'

for de resterende  tkr.  751 hvor  vi tilbyder  at afvikle  det skyldige  over  IO  år med

medlemskontingenter  og sponsorstøtte,  under  forudsætning  af at vi kan fortsætte  vores

aktiviteter.

Sæsonkoncerterne  har i løbet  af 2019 opnået  en god balance  med  støtte  fra Kunstfonden,

sponsor-  og entråindtægter,  men særligi. med projektstøtte  fra Næstved  Kommune.  Det

lykkedes  også trods kort  tid menem  planlægning  og realisering  af projekterne,  at opnå

optimal  fondsstøtte.

Udvikling  i aktiviteter  og  økonomiske  forhold

Resultatopgørelsen  for tiden  01.01.19  - 31.12.19  udviser  et resultat  på DKK -27.447  mod  DKK

-646.108  for tiden  01.01.18  - 31.12.18.  Balancen  viser  en egenkapital  på DKK  -862.476.

Vi  mener  at NEMF  med  den  'stille  akkord'  med  kreditorerne  fra 2018 har gode  muligheder  for

at realisere  den nye strategiplan  2020-2024  med  blot  4-5 årlige  koncertprojekter  af regional

interesse,  hvor  der dels er bedre  tid  til at fundraise  optimalt,  men  også er mulighed  fqr fra

2021 at skabe  legalt  overskud  på den  årlige  udendørs  operakoncert.

NEMF  har  fra starten  i2014  haft  en meget  positiv  udvikling  målt  på aktiviteter,  publikum  og

omsætning.  Desværre  er især  fondsstøtten  ikke  helt  fulgt  med  denne  udvikling.  NEMF  har  fra

2016, hvor  festivalen  var  på niveau  med  Stockholm  Early  Music  Festival  (SEMF),  der  laver  en

festival  med 8-10 koncerter  over en forlænget  weekend  hvert  år samt  et mindre  antal

sæsonkoncerter  end NEMF,  i 2018 løftet  sig til  at være  på niveau  med  Boston  Early  Music

Festival  (BEMF),  som foregår  over ån uge hvert  andet  år, men som både præsenterer

koncerter  og opera  samt  en lang  række  saesonkoncerter.

NEMF  har  på baggrund  af den  manglende  fundrasing  til  de foregående  festivaler,  valgt  ikke

længere  at lave den store  biennale  festival  i august,  men  vil  i de kommende  år kun  lave 4-5

større  koncertprojekter  samt  en mindre  weekend-festival  i oktober.

Hvor  SEMF  med  en omsætning  på ca. DKK 2 min. har en indtægtsfordeling  på 20% Stat

20% Kommun  - 20% Region  - 20% Bi1jettf5rså1jning  - 20% Fonder  och  stiftelser  samt  privata

medel  m.m.  så var  vi fra starten  bevidste  om at det  ville  blive  svært  at opnå  så høj  grad  af

offentlig  støtte  og der var derfor  en forventning  om at især fondsstøtten  ville  blive  højere  også
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Næstved  Early  Music  Festival  - NEMF

Ledelsesberetning

pga.  forskellen  på støttemuligheder  i DK og  Sverige.

Derfor  blev NEMFs  gennemsnitlige  indtægtsfordeling  over årene  til ca. IO% stat - 25%

kommune  - 15% entråindtægter  - 22% fonde  - samt  imponerende  23% fra sponsozer  og  salg

samt  ca.  5% fra medlemskontingenter.

Udfordringen  vil  i de kommende  år derfor  blive  dels at fastholde  den  nødvendige  støtte  til  de

enkelte  projekter,  som erstatter  den internationale  festival  og samtidig  forsøge  at opnå  en

højere  grad  af statsstøtte  samt  øge  entråindtægterne  på projekterne  samlet  set. Vi vil  også

fortsætte  også arbejdet  med  at øge  sponsorindtaegterne,  da det  er vores  vurdering  at særligt

Outdoor-opera-koncerten  har  et stort  potentiale  i forhold  til  flere  sponsorater.

Publikumsudviklingen  har igennem  årene været positiv,  mens medlemstallet  haz været

negativt  påvirket  af festivalernes  underskud,  da vi valgte  at hæve  kontingentet  efter  festival

2016 og igen  efi.er festival  2018, hvor  vi  også etablerede  en differentieret  kontingentbetaling

med  almindelige  VIP-medlemmer  (kr. 500,-)og  Guld-VIP  (kr. 2500,-  årligt).  Dette  har  betydet

at færre  medlemmer  har betalt  mere.  Det  er planen  først  sætte  kontingentet  ned  igen,  for  at

få flere  medlemmer,  når gælden  er elimineret.

Den geografiske  publikums-  og medlemsfordeling  har gennem  hele perioden  været  rimelig

konstant  med ca. 60% lokale  - 20% regionale  - 15% resten  af DK/Sydsverige  samt  5%

internationale.  Med  den  nye  strategiplan  er det  vores  forventning  at både  andel  og antal  af

lokale  medlemmer  vil  øges  i de kommende  år uanset  kontingentet  størrelse.

Beløb  i Da 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Omsaetning

Antal  anangementer

Publikum  / turn  ups

Kontigent-sats

Antal  medlemmer

Medlemskontigenter

Entråindteegter

Offentlig  støtte  stat

Offentlig  støt.e  kommune

Fonde

Sponsorer

Andre  indtægter  - honorarer  -

salg

Indteegter

Udgifter

Årets  resultat

Balance

18  400

37.180

o

7.500

40 000

2.500

49 283

154  863

-17  4.397

-19.534

49.534

533.653

1 l

2 013

IOO

255

2.700

119.050

o

180  773

120.000

8140

102  633

533.653

- 560.204

- 26 551

-46 085

1090141

18

4614

IOO

355

54.710

189.055

IIO  OOO

356.000

325  000

30 000

25 376

1.090  141

-1 298  840

- 208.699

- 254  784

45  602

45.602

90.000

90.300

80 000

58 073

192.180

601 830

- 535  967

65 863

-188  921

I 137.572

23

5.476

250

115

39 450

168  407

115  000

205  IOO

388  000

128  000

93 615

I 137.572

-1 783.680

- 646 108

- 835  029

797  695

17

2 643

500

104

84 800

64 900

IOO.OOO

352  800

130  000

44.367

20.828

797.695

- 825  142

- 27 447

- 862  476
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Næstved  Early  Music  Festival  - NEMF

Noter

Vedrørende  væsentlig  usikkerhed  om  fortsat  drift

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

foreningen  er insolvent.

For sikring  af foreningens  fortsatte  drift,  er indgået  "stine  akkordaftale"  med  foreningens

hovedkreditorer  fra ultimo  2018 om, at gælden  afvikles  med 1/lO-del  årligt,  første  gang  i

sommeren  2020.

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

overholde  det lagte  budget  kræves,  at de budgetterede  tilskud  til gennemførelse  af det

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

og  afholdes  som  planlagl;.

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

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

Efterfølgende  begivenheder

Efter  regnskabsårets  afslutning  er der ikke  indtruffet  betydningsfiilde  hændelser.
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Naestved  Early  Mugic  Festival  - NEMF

Note

I Indtægter

2 Produktion

Personaleomkostninger

Salgsomkostninger

Administrationsornkostninger

Andre  eksterne  omkostninger  i alt

Resultat  før  af-  og  nedskrivninger

Finansielle  indtægter

Finansielle  omkostninger

Finansielle  poster  i alt

Årets  resultat

Forslag  til  resultatdisponering

Overført  resultat

I alt

[3EIEnH0Lm
SKABER  BAlJNCE

Resultatopgørelse

2019

DKK

Ikke

revideret

budget

2019

DKK

2018

DKK

797.695

- 518.191

- 5.200

-250.757

- 50.583

-306.540

-27.036

o

-411

-411

-27.447

865.000

-zigo.ooo

o

- 250.000

- 50.000

-300.000

75.000

o

75.000

1.137.572

-1.149.568

- 3.750

- 595.793

- 34.294

-633.837

-645.833

9

-284

-275

-646.108

-27.447

-27.447

75.000

75.000

-646.108

-646.108
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Næstved  Early  Music  Festival  - NEMF

AKTIVER

Note

Andre  tilgodehavender

Tilgodehavender  i alt

Kontanter

Likvide  beholdninger  i alt

Omsætningsaktiver  i alt

Aktiver  i alt

€ «:lEnHClLm

Balance

31.12.19

DKK

31.12.18

DKK

119.136

119.136

4.515

4.515

123.651

123.651

194.794

194.794

2.246

2.246

197.040

197.040
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Næstved  Early  Music  Festival  - NEMF

PASSIVER

Note

4 Egenkapital

Egenkapital  i alt

Leverandører  af varer  og  t'enesteydelser

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

Passiver  i alt

Balance

31.12.19

DKK

31.12.18

DKK

-862.476

-862.476

676.432

676.432

75.159

16.358

163.178

55.000

309.695

986.127

123.651

-835.029

-835.029

854.576

854.576

94.953

8.598

73.942

o

177.493

1.032.069

197.040
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Næstved  Early  Music  Festival  - NEMF

1.  Indtægter

Kontigentey

Tilskud

Sponsorer

Entreindtægter,  herunder  partout-kort

Andre  indtægter

Tilskud  sæson

I alt

2.  Produktion

Kunstnerisk  produkt.ion

Anden  produktion

I alt

3.  Anvendels  af  tilskud

Tilskud

Tilskud  sæson

Produktion

Salgsomkostninger

I alt

€ EIEnHOLrn
VI  S KAB  E R B ÅLAN  CE

Noter

2019

DKK

Ikke

revideret

budget

2019

DKK

2018

DKK

84.800

352.800

44.367

64.900

20.828

230.000

797.695

50.000

250.000

50.000

75.000

40.000

400.000

865.000

39.450

624.500

128.000

168.407

93.615

83.600

1.137.572

512.889

5.302

518.191

490.000

o

490.000

1.080.328

69.240

1.149.568

352.800

230.000

- 518.191

- 250.757

-186.148

624.500

83.600

-1.149.568

- 595.793

-1.037.261

12



Neestved  Early  Music  Festival  - NEMF

4.  Egenkapital

Egenkapital,  pvimo

Årets  resultat

I alt

[3E1EnHC»Lm
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Noter

31.12.19

DKK

31.12.18

DKK

-835.029

-27.447

-862.476

-188.921

-646.108

-835.029
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Naestved  Early  Mugic  Festival  - 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  ti]  foregående  år.

Generelt  om  indregning  og  måling

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

værdireguleringer  af finansielle  aktiver  og forpligtelser.  I resultatopgørelsen  indregnes  ligele-

des ane omkostninger,  herunder  afskrivninger  og  nedskrivninger.

I balancen  indregnes  akt.iver,  når det  er sandsynligt,  at fremtidige  økonomiske  fordele  vil  ti]-

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  frernkommer  inden

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

RESULT  ATOPGØRELSE

Indtægter

Indtægl;er  ved salg af varer  indregnes  i resultatopgørelsen,  såfremt  levering  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

Produkt.ion  omfatter  årets  produktion  målt  til  kostpris  med  tillæg  af eventuene  forskydninger  i

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

nedskrivninger.

[3EIEnHOLrn
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Næstved  Early  Music  Festival  - NEMF

Noter

5.  Anvendt  regnskabspraksis  - fortsat

Andre  eksterne  omkostninger

Andre  eksterne  omkostninger  omfatter  ornkostninger  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  ornkostninger.

Andre  finansielle  poster

Under  andre  finansiene  poster  indregnes  renteindtægt.er  og renteomkostninger  m.v.

Skat  af  årets  resultat

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

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

taren/kommanditisterne  og  komplementaren.

BALANCE

Tilgodehavender

Ti]godehavender  måles til amortiseret  kostpris,  hvilket  sædvanligvis  svarer til pålydende

værdi  med  fradrag  af nedskrivninger  til imødegåelse  af tab.

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.

Likvide  beholdninger

Likvide  beholdninger  omfatter  indestående  på bankkonti  samt  kontante  beholdninger.

[3EIEnHOLm
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Naestved  Early  Music  Festival  - NEMF

Noter

5.  Anvendt  regnskabspraksis  - fortsat

Gældsforpligtelser

Langfristede  gældsforpligtelser  måles  til  kostpris  på tidspunktet  for stiftelse  af gældsforholdet

(lånoptagelsen).  Gæ1dsforpligte1serne  måles  herefl;er  til  amortiseret  kostpris,  hvor  kurstab  og

låneomkostninger  indregnes  i resultatopgørelsen  som  en finansiel  ornkostning  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  gæl-

dens  pålydende  værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter,  indregnet  under  forpligtelser,  omfatter  modtagne  indbetalinger

vedrørende  indtægter  i de efterfølgende  regnskabsår.
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