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Næstved Early Music Festival - NEMF

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.21 - 31.12.21 for Næstved Early
Music Festival - NEMF.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Årsregnskabet er ikke revideret, og vi erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31.12.21 og resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.21 - 31.12.21.
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Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Næstved, den 10. februar 2022

Bestyrelsen

Peter Stevnhoved

Steffen Gliese

Nina Pavlovski

4

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
01.01.21 - 31.12.21 på grundlag af foreningens bogføring og øvrige oplysninger, som den daglige ledelse har tilvejebragt.
Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

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 International Ethics Standards Board for
Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code)
herunder principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu.
Årsregnskabet 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 finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, den daglige ledelse har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker
derfor ingen revisions- eller gennemgangskonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Slagelse, den 10. februar 2022
Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

Kenny Klaus Nyland Isaksen
Statsaut. revisor
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Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410 vedrørende opgaver om opstilling
af finansielle oplysninger.

Næstved Early Music Festival - NEMF

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter
Foreningens aktiviteter består i at gennemføre "tidlige" musikkoncerter på et højt
kunstnerisk niveau.
Vi fik på trods af pandemien gennemført 5 enkelte sæsonkoncerter samt oktoberfestivalen på
Herlufsholm Skole og Gods med 8 koncerter i 2021.

Langfredagshøjmesse 02.04.2021 i Herlufsholm Kirke med 65 gæster
Prima Vista & generalforsamling 19.06.2021 i Kompagnihuset med 46 gæster
Udendørs Operakoncert 16.08.2021 på Munkebakken med 448 gæster
Absolut Bach 01.10.2021 i Kompagnihuset med 40 gæster
Oktoberfestival 22-23.10.2021 på Herlufsholm med 414 turn ups
Omkring Petrarca 29.11.2021 i Kompagnihuset med 46 gæster

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Resultatopgørelsen for tiden 01.01.21 - 31.12.21 udviser et resultat på DKK 74.263 mod DKK
32.246 for tiden 01.01.20 - 31.12.20. Balancen viser en egenkapital på DKK -755.968.
Med en omsætning på t.DKK 902 mod t.DKK 735 i 2020 fik vi et overskud på t.DKK 74.
Foreningens negative egenkapital er i perioden reduceret med t.DKK 74. Reduktion af
gælden sker med medlemskontingenter og sponsorater.
Oktoberfestivalen gav med en omsætning på t.DKK 397 et underskud på t.DKK 10.
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Alle koncerterne blev samlet set overværet af i alt 1.059 publikummere (turn ups), (mod 1.055
i 2020).

Næstved Early Music Festival - NEMF

Ledelsesberetning

Beløb i DKK

Budget
2022

Resultat
2021

Resultat
2020

Resultat
2019

Indtægter
Entreindtægter
Sponsorstøtte
Kommunen - puljemidler
Mærk Næstved
DR Transmissionhonorar
Fondsstøtte
Andet salg
Indtægter total

15.000
10.000
150.000
15.000
8.000
250.000
12.000
460.000

12.288
0
155.000
15.800
8.000
195.000
11.572
397.660

9.154
0
65.000
18.000
0
120.000
9.393
221.547

19.892
52.600
100.000
10.000
0
35.000
0
217.492

Udgifter
Kunstnerhonorarer
Kunstnerrejser
Kunstnerophold
Forplejning
Produktionsomkostninger
PR & Markedsføring
Administration og projektledelse
Udgifter total

198.000
25.000
65.000
30.000
82.000
50.000
10.000
460.000

221.243
32.228
31.155
24.332
55.671
42.785
0
407.414

127.250
19.436
17.813
12.389
25.379
9.787
10.000
222.054

153.000
15.548
12.540
13.790
11.552
11.549
0
217.979

0

-9.755

-507

-487

Resultat
Væsentlig usikkerhed om fortsat drift

Tidligere års underskud har medført, dels at foreningens egenkapital er betydelig negativ,
dels at foreningen er insolvent.
For sikring af foreningens fortsatte drift er indgået "stille akkordaftale" med foreningens
hovedkreditorer fra ultimo 2018, om at gælden afvikles med 1/10-del årligt, første gang i
sommeren 2020.
Der er i indeværende år foretaget afdrag for samlet t.DKK 54.
Foreningens budget for 2022 viser, at akkordaftalen vil kunne overholdes. For at overholde
det lagte 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 drift, herunder at
den vil kunne betale nye kreditorer, i takt med at fakturaerne forfalder.
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Oversigt over oktoberfestivalen

Næstved Early Music Festival - NEMF

Ledelsesberetning

Efterfølgende begivenheder
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Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet betydningsfulde hændelser.
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2021
DKK

Ikke
revideret
budget
2021
DKK

2020
DKK

76.464

75.000

56.128

0

0

-23.370

76.464

75.000

32.758

Finansielle omkostninger

-2.201

0

-512

Finansielle poster i alt

-2.201

0

-512

Årets resultat

74.263

75.000

32.246

74.263

75.000

32.246

74.263

75.000

32.246

Note

Bruttofortjeneste I
Personaleomkostninger
Bruttofortjeneste II

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat
I alt
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Resultatopgørelse

Næstved Early Music Festival - NEMF

Balance

31.12.21
DKK

31.12.20
DKK

25.000
8.757

33.000
22.011

Tilgodehavender i alt

33.757

55.011

Likvide beholdninger

882

258

Omsætningsaktiver i alt

34.639

55.269

Aktiver i alt

34.639

55.269

Note

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender
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AKTIVER

Næstved Early Music Festival - NEMF

Balance

31.12.21
DKK

31.12.20
DKK

-755.968

-830.231

-755.968

-830.231

Leverandører af varer og tjenesteydelser

530.101

589.175

Langfristede gældsforpligtelser i alt

530.101

589.175

72.228
0
188.278
0

67.580
19.219
134.526
75.000

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

260.506

296.325

Gældsforpligtelser i alt

790.607

885.500

34.639

55.269

Note

6

Egenkapital
Egenkapital i alt

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser
Gæld til øvrige kreditinstitutter
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld

Passiver i alt
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PASSIVER

Næstved Early Music Festival - NEMF

Noter

1. Væsentlig usikkerhed om fortsat drift
Tidligere års underskud har medført, dels at foreningens egenkapital er betydelig negativ,
dels at foreningen er insolvent.
For sikring af foreningens fortsatte drift er indgået "stille akkordaftale" med foreningens
hovedkreditorer fra ultimo 2018, om at gælden afvikles med 1/10-del årligt, første gang i
sommeren 2020.

Foreningens budget for 2022 viser, at akkordaftalen vil kunne overholdes. For at overholde
det lagte 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 drift, herunder at
den vil kunne betale nye kreditorer, i takt med at fakturaerne forfalder.

2021
DKK

Ikke
revideret
budget
2021
DKK

2020
DKK

Kontingenter
Tilskud
Sponsorer
Entreindtægter, herunder partout-kort
Andre indtægter

56.675
759.522
47.000
20.030
18.662

50.000
620.000
100.000
55.000
75.000

43.000
584.469
26.664
44.625
36.360

I alt

901.889

900.000

735.118

2. Indtægter
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Der er i indeværende år foretaget afdrag for samlet t.DKK 54.

Næstved Early Music Festival - NEMF

Noter

2021
DKK

Ikke
revideret
budget
2021
DKK

2020
DKK

Kunstnerisk produktion
Anden produktion

438.185
242.846

480.000
265.000

408.626
64.176

I alt

681.031

745.000

472.802

31.12.21
DKK

31.12.20
DKK

759.522
-681.031
-97.631

584.469
-472.802
-164.418

-19.140

-52.751

383.800
13.860
-221.243
-55.671
-87.616
-42.786

203.000
18.547
-127.250
-35.379
-49.638
-9.787

-9.656

-507

4. Anvendelse af tilskud
Tilskud jf. note 2
Produktion jf. note 3
Salgsomkostninger
I alt

5. Oktoberfestival
Tilskud
Entreindtægter inkl. øvrigt salg
Kunstnerisk produktion
Anden produktion
Ophold, rejser og forplejning
Markedsføring
I alt
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3. Produktion

Næstved Early Music Festival - NEMF

Noter

31.12.21
DKK

31.12.20
DKK

Egenkapital, primo
Årets resultat

-830.231
74.263

-862.477
32.246

I alt

-755.968

-830.231
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6. Egenkapital
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Noter

7. Anvendt regnskabspraksis
GENERELT
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse A.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

Generelt om indregning og måling

I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 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- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSE
Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning og vareforbrug samt andre eksterne omkostninger.

Indtægter
Indtægter ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og
risikoovergang til køber har fundet sted inden udgangen af regnskabsåret, og når
salgsbeløbet kan opgøres pålideligt og forventes indbetalt. Nettoomsætning måles til
dagsværdi og opgøres ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjemand samt med
fradrag af rabatter.
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I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Næstved Early Music Festival - NEMF

Noter

7. Anvendt regnskabspraksis - fortsat Produktion
Produktion omfatter årets produktion målt til kostpris med tillæg af eventuelle forskydninger i
lagerbeholdningen, herunder nedskrivninger i det omfang, de ikke overstiger normale
nedskrivninger.

Andre eksterne omkostninger

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn, gager samt øvrige personalerelaterede omkostninger.

Andre finansielle poster
Under andre finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger m.v.

Skat af årets resultat
Foreningen er ikke et selvstændigt skattesubjekt. Der indregnes derfor ikke skat i årsregnskabet.

BALANCE
Tilgodehavender
Tilgodehavender 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.
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Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg og reklame, administration, lokaler og tab på debitorer i det omfang, de ikke overstiger normale nedskrivninger.

Næstved Early Music Festival - NEMF

Noter

7. Anvendt regnskabspraksis - fortsat Gældsforpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet
(lånoptagelsen). Gældsforpligtelserne måles herefter til amortiseret kostpris, hvor kurstab og
låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel omkostning over løbetiden
på grundlag af den beregnede, effektive rente på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.
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Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.
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