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Dansk Evalueringsselskab

Foreningsoplysninger m.v.

Foreningen

Dansk Evalueringsselskab
Frederiksgade 34, 1
8000 Aarhus C
Hjemsted: Aarhus
CVR-nr.: 26 10 97 60
Regnskabsår: 01.01 - 31.12

Bestyrelse

Niels Peter Mortensen, formand
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Mikkel Møldrup-Lakjer
Nicolai Weissert
Malene Skov Dinesen
Mett Marri Lægsgaard
Rikke Steensig, næstformand
Anne Mette Hansen
Charlotte Vange Løvstad
Karen Ask
Nanna Limskov Stærk Christiansen

Revision

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
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Dansk Evalueringsselskab

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.20 - 31.12.20 for Dansk
Evalueringsselskab.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31.12.20 og resultatet af foreningens aktiviteter for regn-
skabsåret 01.01.20 - 31.12.20.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de for-
hold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aarhus C, den 

Bestyrelsen

Niels Peter Mortensen
Formand

Birgitte Damgaard Nielsen Mikkel Møldrup-Lakjer

Nicolai Weissert Malene Skov Dinesen Mett Marri Lægsgaard

Rikke Steensig Anne Mette Hansen Charlotte Vange Løvstad

Karen Ask Nanna Limskov Stærk
Christiansen
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Dansk Evalueringsselskab

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmet i Dansk Evalueringsselskab

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Evalueringsselskab for regnskabsåret  01.01.20 -
31.12.20, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabsprak-
sis. Årsregnskabet udarbejdes efter vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31.12.20 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 01.01.20 - 31.12.20 i overensstemmelse med vedtægter.

Grundlag for konklusion

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
årsregnskabet”. 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.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med vedtægter. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol,
som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinforma-
tion, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet 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 årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre
ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet rea-
listisk alternativ end at gøre dette.
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Dansk Evalueringsselskab

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsent-
lig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspå-
tegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke
en garanti for, at en 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. Fejlinformationer 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 regnskabsbrugerne træffer

på grundlag af årsregnskabet.

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 årsregnskabet, uanset
om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reak-
tion 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 forår-
saget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet be-
svigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildled-
ning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

· Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne ud-
forme revisionshandlinger, 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 udar-
bejdet, er rimelige.

· Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprin-
cippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisions-
bevis 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 oplysnin-

ger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modifi-
cere 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.
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Dansk Evalueringsselskab

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

· Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, her-
under noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktio-
ner 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, her-
under eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen
form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetnin-
gen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med

årsregnskabet 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 oplys-

ninger i henhold til vedtægter.

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

stemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med vedtægters krav. Vi
har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Aarhus, den 

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

Niels Christian Boll
Statsaut. revisor
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Dansk Evalueringsselskab

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Foreningens aktiviteter består i at være en platform for erfaringsudveksling og diskussion af
evalueringsfaglige problemstillinger.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatopgørelsen for tiden 01.01.20 - 31.12.20 udviser et resultat på DKK -4.595 mod DKK
1.908 for tiden 01.01.19 - 31.12.19. Balancen viser en egenkapital på DKK 499.017.

2020 har været et meget anerledes år i DES-regi, hvor vi som bestyrelse har brugt meget tid
på at finde ud af hvordan man kan drive et selskab i en usikker tid med hjemsendelser og
hjemmearbejde, og dermed minimal mulighed for afholdelse af fysiske arrangementer. Vores
valg som bestyrelse har været at satse på at fastholde medlemmer og tilbyde dem god værdi
for deres kontingent. Vi har været optaget af at skabe rammerne for et stærk afsæt for
diskussioner af evalueringsbegrebet, praksisser, forståelser og funktioner, hvorfor
arrangementerne i løbet af 2020 også har udsprunget af forskellige antagelser og
perspektiver, således selskabet bidrager til drøftelser af evaluering. Arrangementerne blev i
2020 gennemført digitalt grundet omstændighederne under Corona. Bestyrelsen er fortsat
optaget af at være en stærk platform, der favner diversiteten i evalueringspraksisser og
forståelser.

Således har vi afholdt en digital mini-konference og et digitalt gå-hjem-møde, begge med
god tilslutning og gode tilbagemeldinger. Der var hhv. 140 og 60 tilmeldte, hvilket vi i
bestyrelsen finder tilfredsstillende, og ser som udtryk for, at vi har ramt rigtigt i forhold til de
interessefelter, der er blandt vores medlemmer og potentielle medlemmer. Begge
arrangementer er afholdt uden brugerbetaling, hvilket er besluttet i bestyrelsen for at skabe
værdi for de medlemmer, der loyalt har valgt at fastholde deres medlemskab, også i en tid
uden den normale aktivitet, herunder den fysiske årskonference. Det er bestyrelsens
vurdering, at dette har været den rigtige beslutning, da vi ikke har haft markant fald i
medlemmer, hverken i 2020 eller 2021, hvilket er et afgørende fundament for selskabets
videre overvejelse. 

Med stor hjælp fra loyale medlemmer er vi kommet igennem 2020 uden at tære betragteligt
på vores egenkapital. Det giver os et stærkt fundament for selskabets videre udvikling og
tilbud til medlemmerne. 

Samlet set vurderer bestyrelsen 2020 som et tilfredsstillende år under nogle meget
vanskelige forhold, og vi glæder os over den store opbakning og loyalitet, vi har set fra vores
medlemmer.
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Dansk Evalueringsselskab

Ledelsesberetning

Efterfølgende begivenheder

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet betydningsfulde hændelser.
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Dansk Evalueringsselskab

Resultatopgørelse

2020 2019

Note DKK DKK

1 Nettoomsætning 290.654 919.604

Andre eksterne omkostninger -290.078 -914.847

Bruttofortjeneste I (0,2% - 0,5%) 576 4.757

Personaleomkostninger -588 0

Bruttoresultat II ( - 0,5%) -12 4.757

4 Finansielle omkostninger -4.583 -2.849

Finansielle poster i alt -4.583 -2.849

Årets resultat -4.595 1.908

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat -4.595 1.908

I alt -4.595 1.908
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Dansk Evalueringsselskab

Balance

AKTIVER

31.12.20 31.12.19

Note DKK DKK

Andre tilgodehavender 45.299 0

Tilgodehavender i alt 45.299 0

Indestående i kreditinstitutter 468.718 607.842

5 Likvide beholdninger i alt 468.718 607.842

Omsætningsaktiver i alt 514.017 607.842

Aktiver i alt 514.017 607.842
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Dansk Evalueringsselskab

Balance

PASSIVER

31.12.20 31.12.19

Note DKK DKK

Virksomhedskapital 503.612 501.704
Overført resultat -4.595 1.908

Egenkapital i alt 499.017 503.612

Modtagne forudbetalinger fra kunder 0 4.725
6 Leverandører af varer og tjenesteydelser 15.000 15.000
7 Anden gæld 0 84.505

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 15.000 104.230

Gældsforpligtelser i alt 15.000 104.230

Passiver i alt 514.017 607.842

12



 

 

 

Dansk Evalueringsselskab

Noter

2020 2019
DKK DKK

1. Nettoomsætning

Kontingent 290.654 319.437
Konferencegebyr 0 600.167

I alt 290.654 919.604

2. Salgsomkostninger

Gaver og blomster 2.588 0
Anden repræsentation 0 9.570
Rejser 1.254 0

I alt 3.842 9.570

3. Administrationsomkostninger

Kontorartikler 0 3.610
It-omkostninger 1.166 15.623
Mindre nyanskaffelser 216 0
Porto og gebyrer 2.606 1.500
Revisorhonorar 15.000 15.000
Revisorhonorar, regulering fra sidste år 3.675 -8.475
Regnskabsprogram m.v. 4.493 0
Sekretariatsbistand 251.760 337.550
Kontingenter 5.567 0
Konferenceomkostninger 0 453.910
Gå hjem møder m.v. 0 19.126
Bestyrelsesomkostninger 582 39.307
Internationalt samarbejde 0 27.769
Øvrige omkostninger 1.171 357

I alt 286.236 905.277
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Dansk Evalueringsselskab

Noter

2020 2019
DKK DKK

4. Finansielle omkostninger

Renter, pengeinstitutter 4.583 2.849

I alt 4.583 2.849

5. Likvide beholdninger

Spar Nord konto nr. 9286 4578107504 468.718 607.842

I alt 468.718 607.842

6. Leverandører af varer og tjenesteydelser

Afsat til revisor 15.000 15.000

I alt 15.000 15.000

7. Anden gæld

Moms og afgifter 0 84.504
Øvrig anden gæld 0 1

I alt 0 84.505
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Dansk Evalueringsselskab

Noter

8. Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med vedtægter.

RESULTATOPGØRELSE

Nettoomsætning

Indtægter omfatter kontingentbetalinger og konferenceindtægter som indregnes i den
periode, hvor de opkræves.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg og reklame, administration og
omkostningerne indregnes i takt med, at de afholdes.

Andre finansielle poster

Under andre finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger m.v.

BALANCE

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende
værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti samt kontante beholdninger.

Gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gæl-
dens pålydende værdi.
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