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Nielsen & Christensen

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012
for Dansk EvalueringsSelskab.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsrapporten et
retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af
resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som be-
retningen omhandler.

Aalborg Øst, den 19. august 2013

Sekretariatsleder

Mette Bærentsen

Bestyrelse

Bente Bjørnholt Vibeke Normann Andersen Carsten Strømbæk Pedersen
Formand Næstformand

Stinne Højer Mathiasen Malene Arnfast Bruun Jette Anna  Sørensen

Malte Phil Elsa Tromborg Trine Lock Haslam
Kasserer

Niels Matti Søndergaard Morten Greve
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Nielsen & Christensen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til ledelsen i Dansk EvalueringsSelskab

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Dansk EvalueringsSelskab for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbej-
des efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsrapporten
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem-
melse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen an-
ser 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 risi-
ci for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risi-
kovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregn-
skab, 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 foreningenselskabets
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 årsregnska-
bet.

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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Nielsen & Christensen

Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og fi-
nansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen
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.

Aalborg, den 19. august 2013

NIELSEN & CHRISTENSEN
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Alex M. Kristensen
statsautoriseret revisor
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Nielsen & Christensen

Foreningens oplysninger

Foreningen Dansk EvalueringsSelskab
Sekretariatet
Fibigerstrædet 1
9220 Aalborg Øst

Telefon: 99408202
Hjemmeside: www.danskevalueringsselskab.dk

CVR-nr.: 26 10 97 60
Hjemsted: Hjemsted
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse Bente Bjørnholt, Formand
Vibeke Normann Andersen, Næstformand
Carsten Strømbæk Pedersen
Stinne Højer Mathiasen
Malene Arnfast Bruun
Jette Anna  Sørensen
Malte Phil
Elsa Tromborg
Trine Lock Haslam, Kasserer
Niels Matti Søndergaard
Morten Greve

Sekretariatsleder Mette Bærentsen

Revision Nielsen & Christensen
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Bankforbindelse Spar Nord Bank A/S
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Nielsen & Christensen

Ledelsesberetning

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 -388 t.kr. mod 132 t.kr sidste år. Den negative udvikling i årets
resultat har en direkte tilknytning til bestyrelsens strategi for året. Det er besluttet at tilgodese
medlemmerne i regnskabsåret 2012, hvorfor deltagerbetalingen til årskonferencen er sænket, samt der har
været afholdt gratis Etik seminar med et internationalt anerkendt hovednavn. Udarbejdelse af ny
hjemmeside med nyt design og loyoutlinie har yderligere påvirket årets resultat negativt. 

Årets resultat er i overensstemmelse med bestyrelsens forventninger for regnskabsåret. 

Den forventede udvikling
Der forventes et positivt resultat for det kommende år.  

Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets fi-
nansielle stilling væsentligt.

Medlemsforhold
Foreningens virksomhed opretholdes ved kontingenter fra henholdsvis personlige og institutionelle
medlemskaber. 
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Nielsen & Christensen

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Dansk EvalueringsSelskab er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens be-
stemmelser for en klasse A-virksomhed med de tilpasninger, der følger af, at der er tale om en forening.  

Årsrapport er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdiregulerin-
ger af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, her-
under afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede
regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde forenin-
gen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå fore-
ningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forplig-
telser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden det interne
årsregnskab aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning
Indtægterne, som består af kontingentindbetalinger samt konferenceindtægter, resultatføres  i takt med, at
aktiviteterne finder sted. Finansielle indtægter omfatter renteindtægter af likvide beholdninger. 

Omkostninger generelt
Omkostninger indregnes i takt med afholdelse.

Sekretariatsbistand
Sekretariatet har i 2012 været beliggende hos Aalborg Universitet, Region Nordjylland. 

Driftsomkostninger
Driftsomkostninger omfatter generelt omkostninger til sekretariatsbistand, konference omkostninger samt
øvrige foreningsomkostninger. 
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Nielsen & Christensen

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der ned-
skrives til nettorealisationsværdien 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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Nielsen & Christensen

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

2012 2011
Note kr. t.kr.

Kontingentindbetaling 392.876 393
Konferenceindtægter 519.056 717
Renteindtægter 1.386 1

Indtægter 913.318 1.111

Sekretariatbistand -260.000 -225
Nyhedsbreve 0 -44
Internationalt samarbejde 0 -13
Revisionsomkostninger -18.750 -19
Konferenceomkostninger -752.380 -607
Gå-hjem-møder/seminarier -110.167 -4
Bestyrelsesomkostninger incl. seminarier -62.329 -60

1 Kontorholdsomkostninger -97.800 -7
Omkostninger -1.301.426 -979

Årets resultat -388.108 132

Forslag til resultatdisponering:

Overføres til overført resultat 0 132
Disponeret fra overført resultat -388.108 0

Disponeret i alt -388.108 132
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Nielsen & Christensen

Balance 31. december

Aktiver

2012 2011
Note kr. t.kr.

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 146.366 17
Periodeafgrænsningsposter 0 1
Tilgodehavender i alt 146.366 18

2 Likvide beholdninger 789.808 1.141

Omsætningsaktiver i alt 936.174 1.159

Aktiver i alt 936.174 1.159
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Nielsen & Christensen

Balance 31. december

Passiver

2012 2011
Note kr. t.kr.

Egenkapital

3 Overført resultat 708.753 1.096
Egenkapital i alt 708.753 1.096

Gældsforpligtelser

4 Leverandører af varer og tjenesteydelser 227.421 63
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 227.421 63

Gældsforpligtelser i alt 227.421 63

Passiver i alt 936.174 1.159
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Nielsen & Christensen

Noter

2012 2011
kr. t.kr.

1. Kontorholdsomkostninger

Kontorartikler og tryksager 26.558 5
Edb-omkostninger og hjemmeside 61.233 1
Porto og gebyrer 4.627 1
Diverse 5.382 0

97.800 7

2. Likvide beholdninger

Spar Nord Bank A/S 789.808 0
Danske Bank 0 1.141

789.808 1.141

3. Overført resultat

Overført resultat 1. januar 2012 1.096.861 964
Årets overførte overskud eller underskud -388.108 132

708.753 1.096

4. Leverandører af varer og tjenesteydelser

Leverandører af varer og tjenesteydelser 208.671 63
Afsat revisor 18.750 0

227.421 63
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