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Ledelsespåtegning 

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

31. december 2014 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 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for perioden

1. januar - 31. december 2014.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skanderborg, den 3. marts 2015

Bestyrelse

Jesper Tjørnager Jakobsen Niels Rasmussen Kurt Mølgaard Larsen

formand

Karen Poulsen Bo Juncher Nielsen Nils Møller

næstformand

Lars Horup Rasmussen
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Den uafhængige revisors erklæringer

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

Påtegning på årsregnskabet 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Revisors ansvar 

Konklusion 

Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold

Udtalelse om ledelsesberetningen 

København, den 3. marts 2015

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Brian Dahl

statsautoriseret revisor

Vi har revideret årsregnskabet for NEM s.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2014, der 

omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis. 

Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

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

finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. 

januar – 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere 

handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, 

at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 

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

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

denne skyldes besvigelser eller fejl.

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført 

revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge 

dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen 

for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i 

årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici 

for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved 

risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et 

årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er 

passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af 

virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af 

regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af 

den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores 

konklusion.

Selskabet har ikke foretaget løbende og rettidig indberetning af skatter og afgifter, og ledelsen kan derfor 

ifalde ansvar.
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Oplysninger om foreningen

Domicil: Adelgade 92, 8660 Skanderborg

Aktivitet: Foreningens aktivitet består i at eje kapitalandele i NEM Forsikring A/S, udlejning

af investeringsejendomme samt at foretage investeringer og udlodninger til

gavn for erhvervsliv og borgere.

Ejerforhold: Foreningen ejes af medlemmerne.

Medlemmer: 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.

Bestyrelse: Jesper Tjørnager Jakobsen, formand  

Karen Poulsen, næstformand

Niels Rasmussen

Bo Juncher Nielsen

Lars Horup Rasmussen

Kurt Mølgaard Larsen

Nils Møller

Revisor: PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
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Ledelsesberetning

Årets resultat i NEM s.m.b.a. viser et overskud før skat på kr. 6.633.832 kr. mod et overskud sidste år på 

kr. 3.984.065. Resultatet er naturligvis hovedsageligt påvirket af det flotte resultat i NEM Forsikring. Ser 

man bort fra denne post viser 2014 et resultat på kr. -279.268 mod kr. -343.435 i 2013, hvilket flugter 

med bestyrelsens forventninger til året. Der henvises til ledelsesberetningen i Nem Forsikrings årsrapport 

for en forklaring for udviklingen i forsikringsselskabet.

Det positive resultat betyder, at egenkapitalen i NEM s.m.b.a. pr. 31. december 2014 udgør kr. 

73.755.452, hvilket anses som et meget solidt grundlag for selskabets fremtidige arbejde.

I 2014 har vi øget vores engagement i Sølund Festival med et ekstraordinært sponsorbidrag på kr. 25.000, 

så årets bidrag beløb sig til kr. 100.000. Dette skal ses i lyset af den meget svære økonomiske situation 

som Festivalen stod overfor, da brugerne blev ramt af serviceloven.  

I efteråret afholdte vi igen et arrangement i Kulturhuset – denne gang med jazz. I alt anvendte vi kr. 

44.227 mod kr. 73.672, hvor Allan Olsen gæstede Skanderborg.

I 2015 modtager vi kr. 5.000.000 i udbytte fra NEM Forsikring. Bestyrelsen har stadig den holdning, at der 

bør anlægges en konservativ tilgang til foreningens værdier. Et udbytte i denne størrelsesorden giver dog 

nye og forbedrede muligheder for at fortsætte det arbejde vi er sat i verden for – at støtte op om NEM 

Forsikring og styrke den varige relation til vores medlemmer.
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Regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsregnskabet for NEM s.m.b.a. for 2014 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabs-

lovbestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Generelt om indregning og måling

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

ninger 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 resultat-

gørelsen.

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

Husleje

Husleje indeholder periodiserede huslejeindtægter fra foreningens investeringsejendom.

Indtægter fra associeret virksomheder

Indtægter fra associeret virksomhed omfatter den forholdsmæssige andel af resultat efter skat i den

associerede virksomhed.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter udgifter vedrørende administration af ejendom samt vederlag

for administrationen af foreningens øvrige aktiviteter, herunder kontoromkostninger, revision m.v.

Ejendomsomkostninger

Ejendomsomkostninger omfatter direkte udgifter medgået til drift af investeringsejendommen.

Finansielle indtægter og omkostninger

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

og tab.

Skat

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

regulering af udskudt skat.
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Regnskabspraksis

Balancen

Investeringsejendom

Investeringsejendommen måles til højeste værdi af dagsværdi i henhold til afkastmetoden baseret på

ejendommens forventede driftsafkast og et til ejendommen knyttet forrentningskrav (afkastkrav).

Kapitalandele i associeret virksomheder

I balancen indregnes under ”Kapitalandele i associeret 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 med andre

kapitalkontobevægelser i den associerede virksomhed.

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til pålydende

værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

Gældsforpligtelser

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

Udskudt skat

Udskudte skatteaktiver måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved

udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser. 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning

vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. 
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Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2014

Beløb i kr. Note 2014 2013

Husleje 498.343 488.136

Regulering af investeringsejendom til dagsværdi -32.896 0

Indtægter fra associeret virksomheder 6.913.000 4.327.500

Sponseringsomkostninger 1 -247.278 -492.507

Administrationsomkostninger 2 -518.133 -360.416

Ejendomsomkostninger -14.592 0

Resultat før finansielle poster 6.598.444 3.962.713

Finansielle indtægter og udgifter 3 35.388 21.352

Resultat før skat 6.633.832 3.984.065

Skat 4 0 0

Årets resultat 6.633.832 3.984.065

Årets resultat foreslås disponeret således:

Foreslået udbytte 0 0

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 6.913.000 4.327.500

Overført til overført resultat -279.168 -343.435

6.633.832 3.984.065
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Balance 

Beløb i kr. Note 31-12-2014 31-12-2013

Aktiver   

Investeringsejendom 5 9.850.000 9.882.896

Materielle anlægsaktiver, i alt 9.850.000 9.882.896

Kapitalandele i associeret virksomheder 6 61.653.000 54.740.000

Finansielle anlægsaktiver, i alt 61.653.000 54.740.000

Anlægsaktiver, i alt 71.503.000 64.622.896

Aktuelle skatteaktiver 4 0 134.272

Tilgodehavender 139.578 0

Tilgodehavender, i alt 139.578 134.272

Investeringsaktiver 2.106.650 2.107.917

Likvide beholdninger 178.426 664.480

Omsætningsaktiver, i alt 2.424.654 2.906.669

Aktiver i alt 73.927.654 67.529.565

Passiver

Kapitalkonto

Kapitalindskud 7 61.736.112 61.736.112

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 7 12.653.000 5.740.000

Overført resultat 7 -633.660 -354.492

Kapitalkonto, i alt 73.755.452 67.121.620

Gæld til associeret virksomheder 90.543 365.693

Skyldige omkostninger 81.659 42.252

Kortfristede gældsforpligtelser, i alt 172.202 407.945

Passiver i alt 73.927.654 67.529.565
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Noter  

2014 2013

Beløb i kr.

1 Sponseringsomkostninger m.v.

Koncert i Kulturhuset -44.227 -73.672

Hjertestarter hos Skanderborg Golfklub -18.750 0

Sølund Festival -100.000 -75.000

Motionsløb - Søen Rundt hovedsponsorat -59.570 -143.835

Springrytter -5.500 0

Reklameartikler -19.231 -200.000

-247.278 -492.507

2 Administrationsomkostninger

Administrationshonorarer 0 -5.000

Diæter og rejsegodtgørelse til bestyrelse og delegerede -332.539 -238.971

Gaver og blomster -13.816 -300

Generalforsamling og møder -121.278 -74.908

Konsulentassistance -13.000 0

Revision -37.500 -41.237

-518.133 -360.416

3 Finansielle poster

Renteindtægter 4.629 7.557

Modtagne udbytter 41.860 63.700

Kursregulering af finansielle poster -1.267 -49.355

Renteudgifter og gebyrer -9.834 -550

35.388 21.352

4 Skat
   

Aktuelle skatteaktiver:

Saldo pr. 1. januar 2014 134.272 134.000

Betalt skat vedrørende tidligere år -134.272 -134.000

Aktuel skat for 2014 0 0

Betalt aconto skat for 2014 0 134.272

Saldo pr. 31. december 2014 0 134.272
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Noter (fortsat)

Beløb i kr.

5 Investeringsejendom 31-12-2014 31-12-2013

Anskaffelsessum 8.420.875 8.420.875

Anskaffelsessum ultimo 8.420.875 8.420.875

Op- og nedskrivninger primo 1.462.021 1.462.021

Årets værdiregulering -32.896 0

Op- og nedskrivninger ultimo 1.429.125 1.462.021

Regnskabsmæssig værdi ultimo 9.850.000 9.882.896

6 Kapitalandele i associeret virksomheder 31-12-2014 31-12-2013

Anskaffelsessum primo 49.000.000 49.000.000

Anskaffelsessum ultimo 49.000.000 49.000.000

Op- og nedskrivninger primo 5.740.000 1.412.500

Regulering til indre værdi 6.913.000 4.327.500

Op- og nedskrivninger ultimo 12.653.000 5.740.000

Regnskabsmæssig værdi ultimo 61.653.000 54.740.000

Kapitalandele i associeret virksomheder specificeres således:

Navn og hjemsted Ejerandel Ejerandel

Nem Forsikring A/S, Skanderborg 50% 50%

7 Egenkapital

Kapital-

indskud

Reserve efter 

indre værdis 

metode

Overført 

resultat I alt

Egenkapital 1. januar 2013 61.736.112 1.412.500 -11.057 63.137.555

Årets resultat 0 4.327.500 -343.435 3.984.065

Egenkapital 1. januar 2014 61.736.112 5.740.000 -354.492 67.121.620

Årets resultat 0 6.913.000 -279.168 6.633.832

Egenkapital 31. december 2014 61.736.112 12.653.000 -633.660 73.755.452


