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BESTYRELSESPÅTEGNING:
Undertegnede har aflagt årsrapport for 2015 for NEMF (Næstved Early Music Festival).
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for
regnskabsklasse A samt foreningens vedtægter.
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar – 31. december 2015.
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne
påvirke vurderingen af foreningens finansielle stilling.
Samtidig er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de
forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Næstved, den 3. februar 2016
Bestyrelse:

______________________
Peter Stevnhoved Olsen
Formand

______________________
Henning Jensen
næstformand

______________________
Marianne Olsen

______________________
Gunvor Birgitte Nielsen

______________________
Susanne Bangert

______________________
Henning Jørgensen
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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 2015 for
NEMF (Næstved Early Music Festival), resultatopgørelse og egenkapitalopgørelse for
regnskabsåret 2015 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 3. februar 2016
ENGELSTED PETERSEN

Lars B. 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
Henning Engholt Jørgensen

Revisor:

Engelsted Petersen
Statsautoriserede revisorer
Farvergade 9 B
4700 Næstved
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LEDELSESBERETNING

Hovedaktiviteter:
Næstved Early Music Festival, forkortet NEMF, har i sit andet regnskabsår afholdt i alt 9 koncerter,
heraf fire store koncerter og fem mindre koncerter. som i alt har haft knap 900 publikummer. Dertil
kommer ca. 1000 gæster til Vinfestivalen i september, som NEMF har været initiativtager til sammen
med Cityforeningen. NEMF var teknisk arrangør for den første KAN-Kulturkonference sidst i
september som havde 60 deltagere.
Den samlede omsætning på t.kr. 443, ændrer sig ikke væsentligt fra den budgetterede. Der er blevet
brugt flere resurser på markedsføring og lidt mindre på kunstnerhonorarer. To koncerter har været på
et meget højt kunstnerisk niveau, transmitteret af Danmarks Radio/P2.
1. Karnevalskoncert i Herlufsholm kirke d. 15. Februar med Camerata Øresund - 128 publikummer
2. Kammerkoncert med Ars Nova Copenhagen og Paul Hillier i Gl. Kapel 18. April med et
amerikansk program – 44 publikummer
3. Norsk forårskoncert i Herskabsstalden på Rønnebæksholm 17. Maj med De Norske
Barokksolistene og sopran Maria Keohane (transmitteret af DR-P2) – 135 publikummer
4. Sommerkoncert med Ensemble Authentia i Gl. Kapel 18. Juni – 41 publikummer
5. Sensommerkoncert på Næsbyholm slot med spisning 27. August med Trio Musica Mentis
– 36 publikummer
6. Vinfestival på Axeltorv i samarbejde med Cityforeningen – knap 1000 publikummer
7. Efterårskoncert i Kompagnihuset 20. september med Den Danske Degen Duo
– 58 publikummer
8. Afholdelse af KAN-Kulturkonference i Herskabsstalden på Rønnebæksholm
– 60 deltagere
9. Parfume og gedestank med Concerto Copenhagen i Sct. Mortens kirke 5. Oktober
– 188 publikummer (transmitteret af DR-P2)
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10. El dorado med Via Artis Konsort i Gavnø Slotskapel 8. November – 58 publikummer
11. Messias med Camerata Øresund og 12 håndplukkede sangere i Herlufsholm kirke 10 december
– 265 publikummer
Udvikling:
NEMF har i 2015 fortsat haft den forventede og ønskede udvikling, som følger den af bestyrelsen
vedtagne strategiplan og er således snart klar til afviklingen af den første festival 19-21. august 2016.
NEMF har ikke haft uregelmæssigheder i driften og har ved årets udgang 255 medlemmer.
Bestyrelsen har til hensigt at hæve kontingentet til kr. 200 for den kommende den kommende periode,
dvs. til og med næste festival 17-19. august 2018, da det nuværende kontingent på kr. 100 udløber
med den kommende festival her i 2016.
Usikkerhed ved indregning eller måling:
Ledelsen vurderer, at der ikke har været poster i årsregnskabet, der har været påvirket af væsentlig
usikkerhed ved indregning og måling, men foreningen vil i 2015 implementere en mere detaljeret
oversigt for de enkelte arrangementer, ligesom man også håber at få besat hvervet som kasserer for at
få delt prokura mellem administrator og kasserer, hvilket vil give en større regnskabsmæssig
sikkerhed i den daglige drift.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold:
Årets resultat på t.kr. ÷26 er ikke overraskende, men derimod betegnende for en ung forening med
store kunstneriske ambitioner. Trods mindre fondsstøtte end forventet er det lykkedes ledelsen at
fastholde det høje kunstneriske niveau. Der har ikke været større udgifter i forbindelse med
planlægningen af de fremtidige aktiviteter end forventet. Underskuddet er dækket ind af foreningens
kassekredit, samt udskydelsen af betaling af et par kreditorer.
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Begivenheder efter regnskabsårets afslutning:
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke
foreningens finansielle stilling.
Den fremtidige udvikling:
For 2016 forventer ledelsen en succesrig afvikling af den første festival med 14 koncerter og en
omsætning på ca. 1 million kroner samt tre eller fire sæsonkoncerter som kan balancere i sig selv.
Foreningen forventer en øget medlemstilgang så foreningen ved udgangen af 2016 vil have 500
medlemmer.
Aktiviteter i 2016:
7. februar – Karnevalskoncert med Camerata Øresund under ledelse af Peter Spissky og med
mezzosopran Francine Vis, som solist i Herlufsholm kirke
17. maj – Norsk Nasjonaldag i Herlufsholm kirke med mezzosopran Tuva Semmingsen, Peter
Spissky & Co. Koncerten gentages dagen efter i Ribe Domkirke.
19-21. august Festivalen ’L’amour et la paix’ 14 koncerter med Jordi Savall som ’Artist in residence’
og Peter Spissky som Co-Artistic Director.
Mulig efterårskoncert i oktober i Sct. Peders kirke
December – Messias med Camerata Øresund og 12 håndplukkede sangere i Herlufsholm kirke.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for 2015 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 2015

Note
1

Indtægter

2

Produktion
Markedsføring
Repræsentation
Administration
Øvrige udgifter
ÅRETS RESULTAT

2015
kr.

Budget
2015
kr.

2014
kr.

443.013

450.000

154.863

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

÷350.000
÷35.000
÷20.000
÷15.000
÷5.000
------------25.000
-------------

÷128.392
÷22.654
÷17.487
÷5.360
÷504
------------÷19.534
-------------
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015
AKTIVER

2015
kr.

2014
kr.

0
24.133
7.380
14.821
------------46.334
-------------

3.000
4.396
2.684
15.119
------------25.199
-------------

Varelager

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

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

Likvide beholdninger

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

2.501
-------------

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

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

30.700
-------------

AKTIVER I ALT

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

30.700
-------------

Note
Tilgodehavende kontingenter
Tilgodehavende moms
Andre tilgodehavender
Forudbetalte omkostninger
Tilgodehavender i alt
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015
PASSIVER

2015
kr.

2014
kr.

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

0
÷19.534
------------÷19.534
-------------

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

9.484
25.000
1.750
14.000
------------50.234
-------------

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT

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

50.234
-------------

PASSIVER I ALT

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

30.700
-------------

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.

12

NOTER

2015
kr.

Budget
2015
kr.

2014
kr.

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

15.000
250.000
50.000
125.000
10.000
------------450.000
-------------

18.460
74.023
25.200
37.180
0
------------154.863
-------------

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

300.000
50.000
------------350.000
-------------

80.487
47.905
------------128.392
-------------

2015
kr.

2014
kr.

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

0
÷19.534
------------÷19.534
-------------

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.

