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Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

Dansk EvalueringsSelskab
c/o KORA
Købmagergade 22,
1150 København K
CVR-nr. 26 10 97 60
Hjemsted: København
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse

Helle Hansen (Formand)
Hanne Søndergaard Pedersen (Næstformand)
Malene Arnfast Bruun (Kasserer)
Andreas Hougaard
Anne Therese Schultz
Ditte-Lene Sørensen
Jesper Buchholdt Gjørup
Julia Salado-Rasmussen
Katrine Iversen
Stine Rauff Bommersholdt
Thomas Bredgaard

Revision

BDO Kommunernes Revision
Godkendt Revisionsaktieselskab
Ringstedvej 18
4000 Roskilde
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Ledelsesberetning for DES 2015
Virksomhedens væsentligste aktiviteter
Foreningens formål er at være en platform for erfaringsudveksling og diskussion af evalueringsfaglige problemstillinger.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold.
Det ordinære resultat efter skat udgør +10 t.kr. mod -64 t. kr. året før. Udviklingen i resultatet ligger i tråd med beslutningen i 2014 om at forsøge at øge
foreningens egenkapital, der efter 2015 er på 446 t.kr., således at egenkapitalen ligger på et niveau, der svarer til afholdelse af ét års konference.
Dette forsøges sikret gennem en forhøjelse af medlemskontingentet for 2016.
Årets resultat er i overensstemmelse med bestyrelsens forventninger for regnskabsåret.
Den forventede udvikling
Der forventes et positivt resultat for 2016 og de kommende år.
Begivenheder efter årsregnskabets udløb
Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil
kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.
Medlemsforhold
Foreningens virksomhed opretholdes ved kontingenter fra henholdsvis personlige og institutionelle medlemskaber.
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Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet
Til bestyrelsen i Dansk EvalueringsSelskab
Vi har revideret årsregnskabet for Dansk EvalueringsSelskab for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse og balance. Årsregnskabet udarbejdes
efter årsregnskabsloven.
Ledelsens ansvar for 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.
Revisors ansvar
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 foreningens 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 foreningens
interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er
passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Dansk EvalueringsSelskabs aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af foreningens aktiviteter
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har 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.

Roskilde, den 12. september 2014
BDO Kommunernes Revision
Godkendt revisionsaktieselskab
Michael S. Nielsen
Registreret revisor
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Foreningens årsregnskab 2015

Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Dansk EvalueringsSelskab er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A virksomheder med de tilpasninger der følger af, at der er tale om en forening.
Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.
Indtægter
Indtægter omfatter kontingentindbetalinger, konferenceindtægter og renteindtægter som indregnes i den periode de opkræves.
Omkostninger
Omkostninger indregnes i takt med, at de afholdes.

Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til
nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at
imødegå forventede tab.
Gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld
måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse for perioden 1. januar – 31. december 2015
2015
kr.

2014
kr.

330.099
757.900
372
0

322.888
695.360
590
16.141

1.088.371

1.034.979

-280.000
0
0
-729.955

-285.000
-4.062
0
-703.608

-4.775

-8.259

-34.381
-19.875
-9.247

-32.316
-33.750
-31.843

-1.078.233

-1.098.838

10.138

-63.859

Indtægter
Kontingenter
Konferenceindtægter
Renter
Indtægter primo korrektion
Indtægter i alt
Omkostninger
Sekretariat
Nyhedsbreve og tidsskrift
Internationalt samarbejde
Konferenceomkostninger
Gå-hjem-møder/seminarer
Bestyrelsesomkostninger incl. seminarer
Revision (2013+2014)
Kontorholdsomkostninger
Omkostninger i alt

Årets resultat
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Balance
Pr. 31. december 2015

Aktiver

2015
kr.

2014
kr.

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

33.453

75.707

Likvide beholdninger

503.506

663.819

536.959

739.526

435.775
10.138
445.913

499.635
-63.859
435.776

0
91.046
91.046

285.000
18.750
303.750

536.959

739.526

Aktiver i alt
Passiver
Egenkapital
Saldo 1/1
Årets resultat
Egenkapital ultimo
Kortfristede gældsforpligtelser
Skyldige omkostninger
Hensættelser (til revisor mm.)
Kortfristede gældsforpligtelser i alt

Passiver I alt

Dansk Evalueringsselskab har ingen kautions-, garanti- eller eventualforpligtelser.
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