NEMF (NÆSTVED EARLY MUSIC FESTIVAL)

ÅRSRAPPORT 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på foreningens ordinære generalforsamling
den /
2017
___________________________
dirigent

12996 MJ

1

INDHOLDSFORTEGNELSE

Side
Påtegning og erklæring:
Bestyrelsespåtegning
Erklæring om opstilling af finansielle oplysninger
Ledelsesberetning:
Foreningsoplysninger
Ledelsesberetning
Årsregnskab 1. januar – 31. december 2016:
Anvendt regnskabspraksis
Resultatopgørelse
Balance
Noter

2
3
4
5-7
8
9
10-11
12

3

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF FINANSIELLE OPLYSNINGER:
Til ledelsen i NEMF (Næstved Early Music Festival):
Vi har opstillet medfølgende årsregnskab for NEMF (Næstved Early Music Festival) på grundlag
af oplysninger, De har tilvejebragt. Årsregnskabet omfatter balancen pr. 31. december 2016 for
NEMF (Næstved Early Music Festival), resultatopgørelse og egenkapitalopgørelse for
regnskabsåret 2016 samt anvendt regnskabspraksis og andre forklarende oplysninger.
Vi har udført opgaven om opstilling af finansielle oplysninger i overensstemmelse med den
internationale standard om beslægtede opgaver, ISRS 4410 (ajourført), Opgaver om opstilling af
finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning.
Vi har anvendt vor ekspertise i regnskab og regnskabsaflæggelse til at assistere Dem med
udarbejdelsen og præsentationen af dette årsregnskab i overensstemmelse med årsregnskabslovens
klasse A og foreningens vedtægter. Vi har overholdt relevante etiske krav i FSR – danske
revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig
kompetence og fornøden omhu.
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til
opstillingen af årsregnskabet, er Deres 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, De har
givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller
reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med
årsregnskabsloven eller foreningens vedtægter.

Næstved, den 6. februar 2017
ENGELSTED PETERSEN
Statsaut. revisionsanpartsselskab
CVR.nr. 20658231

Lars Engelsted Petersen
statsautoriseret revisor

Martin B. Jensen
statsautoriseret revisor
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FORENINGSOPLYSNINGER

Forening:

NEMF (Næstved Early Music Festival)
Købmagergade 2
4700 Næstved
CVR.nr.: 35 58 62 45
Regnskabsår: 1/1 – 31/12

Bestyrelse:

Peter Stevnhoved
Henning Jensen
Marianne Olsen
Gunvor Birgitte Nielsen
Lone Ekstrand

Revisor:

Engelsted Petersen
Statsautoriserede revisorer
Farvergade 9 B
4700 Næstved

5
LEDELSESBERETNING

Hovedaktiviteter:
Næstved Early Music Festival, forkortet NEMF, havde trods et større underskud sin hidtil bedste
sæson i 2016, da i alt knap 5.000 publikummere overværede 12 store og 26 mindre koncerter.
NEMF har i 2016 haft den forventede og ønskede udvikling og opfyldte med sæson 2016 den af
bestyrelsen vedtagne strategiplan fra 2014-2016.
Foreningen opfyldte i sit tredje regnskabsår sit hovedformål ved at afholde en international festival
i weekenden 19-21. august, hvor der deltog lidt over 1.000 festivalgæster. Gæsterne overværede i
gennemsnit 4 koncerter, og dermed når det samlede antal koncert-overværelser op på lidt over
4.000 til festivalen. De fleste publikummere var fra Næstved og hovedstads-området, men også
mange gæster fra resten af Danmark og Europa deltog i arrangementerne i Næstveds
middelalderby samt Herlufsholm kirke.
Sæsonen havde desuden 4 koncerter i Næstved kommune samt én i Ribe, som blev overværet af i
alt knap 800 publikummere.
7. februar - Karnevalskoncert i Herlufsholm Kirke med Camerata Øresund og mezzosopran
Francine Vis som solist. 193 publikummere samt udsendelse i DR-P2.
17. maj - Forårskoncert med mezzosopran Tuva Semmingsen sammen med et lille ensemble ledet
af violinist Peter Spissky. 171 publikummere. NEMF solgte en gentagelse af koncerten til Ribe
Domkirke 18. maj med 153 publikummere.
19.-21. august - Festival med 7 store koncerter samt én mindre. Byvandring med 25 mindre
koncerter. Artist in residens var Jordi Savall, mens Peter Spissky ledte Festival Orkestret.
Gæsteensemble var det franske L’Accademia dei Dissonanti. Lidt over 4.000 publikummere og
hovedkoncerten lørdag aften blev transmitteret i DR-P2.
24. september - Efterårskoncert med Tudor4U i Fyrendal Kirke. 43 publikummere.
4. december - Messias i Herlufsholm Kirke med Camerata Øresund og 12 håndplukkede sangere.
225 publikummere.
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På trods af årets underskud har NEMF ikke haft uregelmæssigheder i driften og havde ved
festivalens afslutning 344 medlemmer.
Udvikling:
NEMF vil på grund af underskuddet holde et lavt omkostningsniveau igennem hele 2017 for at
kunne planlægge og gennemføre den næste festival i 2018.
Der vil i løbet af 2017 desuden blive iværksat tiltag til nedbringelsen af underskuddet. Der
planlægges blandt andet et nyt tiltag med udendørs sommeropera, som har et stort
publikumspotentiale samt mulighed for økonomisk overskud.
NEMF indledte i efteråret 2016 et samarbejde med Næstved Provsti om gennem hele 2017 at fejre
500-året for Reformationen. Samarbejdet understøtter NEMF’s strategi for publikumsudvikling
lokalt, især i landdistrikterne og omfatter blandt andet registrering og markedsføring af op i mod
200 arrangementer.
NEMF havde ved festivalens afslutning 344 medlemmer, men en kontingentforhøjelse efter
festivalen har reduceret antallet af medlemmer til 110 pr. 31. oktober 2016. Knap halvdelen af
medlemmerne har fulgt bestyrelsens opfordring om at betale kontingent til og med næste festival
13.-17. august 2018. Vi regner med, at medlemstallet atter begynder at stige, når programmet for
den kommende sæson samt den næste festival offentliggøres i begyndelsen af marts 2017.
Usikkerhed ved indregning eller måling:
NEMF har ikke haft uregelmæssigheder i driften, og ledelsen vurderer, at der ikke har været poster
i årsregnskabet, der har været påvirket af væsentlig usikkerhed ved indregning og måling.
NEMF har pr. 1. januar 2017 fået besat hvervet som kasserer, hvilket vil give en større
regnskabsmæssig sikkerhed i den daglige drift.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold:
Årets negative resultat skyldes en forventet støtte fra Region Sjælland på t.kr. 320, som udeblev
kort før festivalens begyndelse. Det lykkedes at reducere nogle af de planlagte omkostninger i
forbindelse med festivalen, således at underskuddet er blevet mindre end forventet.
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Underskuddet er dækket ind af aftale om henstand med kreditorerne med henblik på at betale, når
der igen er dækning.
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning:
Samarbejdet med Næstved Provsti har givet likviditet til at kunne reducere de kortfristede
gældsforpligtelser til ca. t.kr. 168.
Den fremtidige udvikling:
NEMF har udarbejdet en ny strategiplan med festival i august 2018 og 2020. Planen tager højde for
og omfatter en eliminering af underskuddet for 2016. Planen kan ses i prospektet for 2017-2020.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for
klasse A-virksomheder samt foreningens vedtægter.
Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for
regnskabsperioden.
Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.
Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende:
RESULTATOPGØRELSEN:
Indtægter og udgifter:
Indtægter og udgifter er indregnet i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Periodisering:
Alle væsentlige poster er periodiseret.
Finansielle indtægter og udgifter:
Finansielle indtægter og udgifter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –udgifter.
BALANCEN:
Tilgodehavender:
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Gældsforpligtelser:
Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.
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RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR – 31. DECEMBER 2016

Note

2016
kr.

Budget
2016
kr.

2015
kr.

1

Indtægter

1.090.141

1.235.000

443.013

2

Produktion
Markedsføring
Repræsentation
Administration
Øvrige udgifter

÷817.288
÷279.287
÷108.648
÷93.617
0
------------÷208.699
-------------

÷975.000
÷160.000
0
÷100.000
0
------------0
-------------

÷342.052
÷79.835
÷19.613
÷18.641
÷9.423
------------÷26.551
-------------

ÅRETS RESULTAT
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016
AKTIVER

2016
kr.

2015
kr.

74.855
0
0
------------74.855
-------------

24.133
7.380
14.821
------------46.334
-------------

Varelager

3.000
-------------

3.000
-------------

Likvide beholdninger

7.206
-------------

7.206
-------------

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

85.061
-------------

56.540
-------------

AKTIVER I ALT

85.061
-------------

56.540
-------------

Note
Tilgodehavende moms
Andre tilgodehavender
Forudbetalte omkostninger
Tilgodehavender i alt
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016
PASSIVER

2016
kr.

2015
kr.

÷46.085
÷208.699
------------÷254.784
-------------

÷19.534
÷26.551
------------÷46.085
-------------

15.013
0
322.802
2.030
------------339.845
-------------

5.671
50.000
46.954
0
------------102.625
-------------

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT

339.845
-------------

102.625
-------------

PASSIVER I ALT

85.061
-------------

56.540
-------------

Note
Egenkapital, primo
Årets resultat
3

EGENKAPITAL I ALT
Bankgæld
Forudbetalte tilskud
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld
Kortfristede gældsforpligtelser i alt

4
5

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Eventualposter m.v.
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NOTER

2016
kr.

Budget
2016
kr.

2015
kr.

54.710
791.000
0
189.055
55.376
------------1.090.141
-------------

20.000
935.000
60.000
220.000
0
------------1.235.000
-------------

2.700
218.273
90.640
119.050
12.350
------------443.013
-------------

692.123
125.165
------------817.288
-------------

750.000
225.000
------------975.000
-------------

266.963
75.089
------------342.052
-------------

2016
kr.

2015
kr.

÷46.085
÷208.699
------------÷254.784
-------------

÷19.534
÷26.551
------------÷46.085
-------------

1. INDTÆGTER:
Kontingenter
Tilskud
Sponsorer/honorarer
Entreindtægter, herunder partout-kort
Andre indtægter
I ALT

2. PRODUKTION:
Kunstnerisk produktion
Anden produktion
I ALT

3. EGENKAPITAL:
Egenkapital, primo
Årets resultat
I ALT

4. PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER:
Foreningen har ikke givet pant eller stillet sikkerheder.

5. EVENTUALPOSTER M.V.:
Der påhviler ikke foreningen forpligtelser udover det i årsregnskabet anførte.

NEMF budget 2017
alle tal er eks moms
Indtægter

Regnskab Regnskab Regnskab
Festival 2016
2016
Total 2016
777.919
312.222 1.090.141

Budget
2017
640.000

Udgifter

889.533

409.307

1.344.925

639.784

Resultat

-111.614

-97.085

-254.784

216

144.279
0
160.000
16.000
70.000
386.000
0
1.640
777.919

44.776
0
140.000
39.376
35.000
0
0
53.070
312.222

189.055
0
300.000
55.376
105.000
386.000
0
54.710
1.090.141

150.000
50.000
200.000
50.000
50.000
100.000
0
40.000
640.000

455.108
91.596
98.165
169.047
75.617
889.533

237.015
17.052
27.000
110.240
18.000
409.307

889.533

409.307

692.123
108.648
125.165
279.287
93.617
1.298.840
46.085
1.344.925

200.000
10.000
65.000
80.000
30.000
385.000
254.784
639.784

Indtægter
Entré
Sponsorstøtte
Fondsstøtte
Andre indtægter
Kunststyrelsen
Næstved Kommune
Region Sjælland
Kontingenter
Indtægter Total
Udgifter
Kunstnerhonorarer
Rejse- og ophold
Produktion
Markedsføring
Administration
Egenkapital primo
Udgifter TOTAL

