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Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. 

december 2019 for NEM s.m.b.a. 

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 

finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for perioden 1. 

januar - 31. december 2019. 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold 

beretningen omhandler. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Skanderborg, den 28. maj 2020 

Bestyrelse 

.7" 

Karen Poul en 

næstformand 



4 

Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til medlemmerne i NEM s.m.b.a. 

Konklusion 

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

finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 

1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Vi har revideret årsregnskabet for NEM s.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der 

omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse. balance og noter ("regnskabet"). 

Grundlag for konklusionen 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 

yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere 

beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vi er uafhængige 

af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) 

og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser 

i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt 

og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 

konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den 

forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores 

viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i 

henhold til årsregnskabsloven. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 

med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke 

fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

Ledelsens ansvar for regnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-

stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som 

ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om 

denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte 

driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde regn-

skabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at 

likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin-

formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en 

konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning (fortsat) 

revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 

krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejl-

informationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det 

med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske 

beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af regnskabet. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 

yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel 

skepsis under revisionen. Herudover: 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne 

skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici 

samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. 

Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved 

væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, 

dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revi-

sionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en 

konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. 

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de 

regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 

fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig 

usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens 

evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores 

revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne 

oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det 

revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder 

eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder note-

oplysningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en 

sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige 

placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle be-

tydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen 

Aarhus, den 28. maj 2020 

PricewaterhouseCoopers 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

CVR-nr. 33 77 12 31 

( 14 
Kris lan B. Lasen 

statsautoriseret revisor 

imne23430 

Jeppe Smed Sørensen 

statsautoriseret revisor 

mne40041 
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Oplysninger om foreningen 

Domicil: 

Aktivitet: 

Ejerforhold: 

Medlemmer: 

Bestyrelse: 

Dannnarksvej 26, 8660 Skanderborg 

Foreningens aktivitet består i at eje kapitalandele i NEM Forsikring A/S samt at 

foretage investeringer og udlodninger til gavn for medlemmerne, erhvervsliv og 

borgere. 

Foreningen ejes af medlemmerne. 

Medlemmerne af foreningen er de til enhver tid værende forsikringstagere i NEM 

Forsikring A/S eller ethvert forsikringsselskab hvormed NEM Forsikring A/S måtte 

fusionere eller hvortil NEM Forsikring A/S måtte overdrage sin forretning, og alene 

disse. 

Nils Møller, formand 

Karen Poulsen, næstformand 

Niels Rasmussen 

Bo Juncher Nielsen 

Lars Norup Rasmussen 

Kurt Mølgaard Larsen 

Jesper Tjørnager Jakobsen 

Revisor: PricewaterhouseCoopers 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
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Ledelsesberetning 

Hovedaktivitet 
Foreningens aktivitet består i at eje kapitalandele i NEM Forsikring AIS samt at foretage investeringer og 

udlodninger til gavn for medlemmerne, erhvervsliv og borgere. 

Udvikling i året 
Årets resultat i NEM s.m.b.a. viser et overskud før skat på 2.549 t.kr. mod et underskud før skat sidste år 

på 3.689 t.kr. 

Selskabets eneste væsentlige indtægtskilde udgør ejerskabet af NEM Forsikring A/S. NEM Forsikring A/S 

realiserede i 2019 et overskud på 7.164 t.kr., hvoraf NEM s.rn.b.a.'s andel udgør 2.866 t.kr. 

NEM Forsikring A/S valgte ikke at udlodde udbytte for regnskabsåret 2018, hvorfor NEM s.m.b.a. i 2019 

ikke har haft tilgang af frie midler, men overskudsandelen fra selskabet er akkumuleret i kapitalandel i 

NEM Forsikring. 

Foruden ejerandelen i NEM Forsikring A/S er selskabets midler placeret i bankindeståender og 

garantkapital i sparekasser. 
Det er bestyrelsens holdning, at der fortsat anlægges en konservativ tilgang til selskabets midler. 

Årets resultat betyder, at egenkapitalen i NEM s.m.b.a. pr. 31. december 2019 udgør kr. 84.706 t.kr. 

2019 
Ledelsens fokus har i 2019 været at finde måder at skaffe nye delegerede til s.m.b.a.'et på. Desuden har 

den arbejdet på at finde en, eller flere måder, at kontakte selskabets medlemmer, (som er kunderne i 

NEM Forsikring A/S) på, uden at overtræde persondataforordningen. Denne udfordring er begrænsende 

for vort virke. 

Trods det positive resultat i NEM Forsikring A/S i 2019, og en forventning om udbytte herfra indenfor de 

nærmeste regnskabsår, ser selskabet sig ikke i stand til at binde sig til flerårige sponsorater, eller 

foretage større udlodninger på nuværende tidspunkt. 

Bestyrelsen agter desuagtet, at leve op til selskabets mission om at støtte op om, og skabe synlighed af 

NEM Forsikring A/S, bl.a. gennem arrangementer og sponsorater, for kunderne i NEM Forsikring A/S, og 

derved bistå selskabets vækst, men med stor vægt på value for money. 

Det er bestyrelsens holdning, at der også i 2020 anlægges en konservativ tilgang til selskabets midler og 

bestyrelsen forventer et omkostnings- og aktivitetsniveau i 2020 minimum på linie med niveauet i 2019. 

Årets arbejde har sat selskabet i en situation, der gør det muligt at øge aktiviteten, når der 

forhåbentligt indenfor en kort årrække tilflyder selskabet frie midler fra aktiviteterne i NEM Forsikring 

Efterfølgende begivenheder 

Covid-19 vurderes ikke at påvirke omkostningerne i NEM S.M.B.A for 2020. Covid-19 kan dog påvirke 

NEM S.M.B.A's resultatandel fra Nem Forsikring A/S fremadrettet, såfremt værdipapirmarkedet ikke 

retter sig ingen inden nytår. Forsikringsdriften vurderes ikke at vil blive påvirket, da forsikringer normalt 

ikke er konjunkturfølsomme. Herudover kan Covid-19 påvirke udbyttemulighederne fra Nem Forsikring 

A/S i 2020. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at opgøre hvad konsekvenserne af Covid-19 
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Regnskabspraksis 

Regnskabsgrundlag 

Årsregnskabet for NEM s.m.b.a. for 2019 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregn-

skabslovbestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C. 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 

Generelt om indregning og måling 

I resultatopgørelsen indregnes alle årets indtægter i takt med, at de indtjenes, og alle årets omk-

ostninger i takt med at de afholdes. Alle gevinster og tab, værdireguleringer, afskrivninger, 

nedskrivninger og tilbageførsel af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen, indgår i 

resultatopgørelsen. 

Aktiver indregnes i balancen, 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 forpligtelsen kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til historisk kostpris. Efterfølgende måles aktiver og 

forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Resultatopgørelse 

Andre eksterne omkostninger 

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til sponsorater og annonceringer, diæter, 

generalforsamling og møder mv., samt omkostninger til foreningens ejendom. 

Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder 

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af resultat for året under posterne 

"Indtægter af kapialandele i associerede virksomheder". 

Finansielle indtægter og omkostninger 

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renteindtægter og -omkostninger samt kursgevinster og 

kurstab. 

Skat 

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering 

af udskudt skat. 

Balancen 

Kapitalandele i associerede virksomheder 

I balancen indregnes under "Kapitalandele i associerede virksomheder" den forholdsmæssige ejerandel 

af foreningens regnskabsmæssige indre værdi. Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i 

associerede virksomheder henlægges via overskudsdisponeringen til "Reserve for nettoopskrivning efter 

indre værdis metode" under kapitalkontoen. Reserven reduceres med udbytteudlodninger og reguleres 
kapitalkontobevægelser i den associerede virksomhed. 

Gældsforpligtelser 

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til nominel værdi. 



Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2019 
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Beløb i kr. Note 2019 2018 

Andre eksterne omkostninger 1 -315.700 -423.788 

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 

 

2.865.434 -3.264.166 

Resultat før finansielle poster 

 

2.549.734 -3.687.954 

Finansielle indtægter og udgifter 2 -767 -681 

Resultat før skat 

 

2.548.967 -3.688.635 

Skat 

 

0 0 

Årets resultat 

 

2.548.967 -3.688.635 

Årets resultat foreslås disponeret således: 

   

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 

 

2.865.434 -3.264.166 

Overført til overført resultat 

 

-316.468 -424.469 

  

2.548.967 -3.688.635 



Balance 
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Beløb i kr. Note 31-12-2019 31-12-2018 

Aktiver 

   

Kapitalandele i associerede virksomheder 3 80.545.054 77.679.620 

Finansielle anlægsaktiver, i alt 

 

80.545.054 77.679.620 

Anlægsaktiver, i alt 

 

80.545.054 77.679.620 

Likvide beholdninger 

 

4.213.949 4.529.615 

Omsætningsaktiver, i alt 

 

4.213.949 4.529.615 

Aktiver i alt 

 

84.759.004 82.209.235 

Passiver 

   

Egenkapital 

   

Selskabskapital 

 

10.000.000 10.000.000 
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 

 

16.545.054 13.679.620 
Overført resultat 

 

58.160.756 58.477.224 

Egenkapital, i alt 4 84.705.811 82.156.844 

Anden gæld 

 

53.194 52.391 

Kortfristede gældsforpligtelser, i alt 

 

53.194 52.391 

Passiver i alt 

 

84.759.004 82.209.235 

Efterfølgende begivenheder 5 
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Noter 

  

Beløb i kr. 

1 Andre eksterne omkostninger 

2019 2018 

  

Elitesponsorat -10.000 -19.472 

Reklame & annoncering -15.750 -12.204 

 

-25.750 -31.676 

Diæter og rejsegodtgørelse til bestyrelse og delegerede -195.787 -260.023 

Gaver og blomster -10.228 -7.699 

Generalforsamling og møder -59.916 -69.766 

Gebyrer, diverse omkostninger -893 -874 

Konsulentassistance 1.250 -25.000 

Revision -24.375 -28.750 

 

-289.950 -392.112 

Andre eksterne omkostninger 

  

-315.700 -423.788 

2 Finansielle poster 

  

Renteindtægter 2.715 1.320 

Renteudgifter og gebyrer -3.483 -2.001 

 

-767 -681 



Noter (fortsat) 
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Beløb i kr. 31-12-2019 31-12-2018 

3 Kapitalandele i associeret virksomheder 

  

Anskaffelsessum primo 64.000.000 64.000.000 

Anskaffelsessum ultimo 64.000.000 64.000.000 

Op- og nedskrivninger primo 13.679.620 16.943.786 

Årets resultat 2.865.434 -3.264.166 

Op- og nedskrivninger ultimo 16.545.055 13.679.620 

Regnskabsmæssig værdi ultimo 80.545.055 77.679.620 

Kapitalandele i associerede virksomheder specificeres således: 

  

Navn og hjemsted Ejerandel Ejerandel 

NEM Forsikring A/S, Skanderborg 40% 40% 

4 Egenkapital 

  

Reserve efter 

  

Kapital- indre værdis Overført 

 

indskud metode resultat I alt 

Egenkapital 1. januar 2018 10.000.000 16.943.786 58.901.693 85.845.479 

Årets resultat 0 -3.264.166 -424.469 -3.688.635 

Egenkapital 1. januar 2019 10.000.000 13.679.620 58.477.224 82.156.844 

Årets resultat 0 2.865.434 -316.468 2.548.967 

Egenkapital 31. december 2019 10.000.000 16.545.054 58.160.756 84.705.811 

5 Efterfølgende begivenheder 

  

Covid-19 vurderes ikke at påvirke omkostningerne i NEM S.M.B.A for 2020. Covid-19 kan dog påvirke 

NEM S.M.B.A's resultatandel fra Nem Forsikring A/S fremadrettet, såfremt værdipapirmarkedet ikke 

retter sig ingen inden nytår. Forsikringsdriften vurderes ikke at vil blive påvirket, da forsikringer 

normalt ikke er konjunkturfølsomme. Herudover kan Covid-19 påvirke udbyttemulighederne fra Nem 

Forsikring A/S i 2020. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at opgøre hvad konsekvenserne af 

Covid-19 bliver i 2020. 
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