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Foreningsoplysninger
Forening
Det Danske Selskab for Byggeret
CVR-nr. 36 28 25 33
c/o Plesner Advokatfirma
Amerika Plads 37
2100 København Ø
Hjemstedskommune: København

Telefon: 33 12 11 33
Internet: www. selskabforbyggeret.dk
E-mail: ddsb@plesner.com

Bestyrelse
Ole Hansen, formand
Torsten Iversen, næstformand
Niklas Korsgaard Christensen
Erik Simonsen
Michael Rekling
Liv Helth Lauersen
Carsten Led-Jensen
Kasper Mortensen
Henrik Hauge Andersen
Vivi Klink Larsen
Louise Dahl Krath Jensen
Preben Dahl

Revision
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 01.01.2020 - 31.12.2020 for
Det Danske Selskab for Byggeret.
Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2020 31.12.2020.
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Den uafhængige revisors erklæring om review af årsregnskabet
Til medlemmerne af Det Danske Selskab for Byggeret
Vi har udført review af årsregnskabet for Det Danske Selskab for Byggeret for regnskabsåret 01.01.2020 31.12.2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
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 for 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. Vi har udført vores review i overensstemmelse
med den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber og yderligere krav
ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi udtrykker en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt
med forhold, der giver os grund til at mene, at regnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette kræver også, at vi
overholder etiske krav.
Et review af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske
regnskaber er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af
forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i foreningen samt anvendelse af analytiske
handlinger og vurdering af det opnåede bevis.
Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de
internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.
Konklusion
Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet
ikke giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2020 samt af
resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2020 - 31.12.2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
København, den 15.04.2021

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56
Stine Eva Grothen
statsautoriseret revisor
MNE nr. mne29431
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Resultatopgørelse for 2020
Note
____

2020
kr.
___________

2019
kr.
___________

30.100

30.800

25.000
___________

25.000
___________

55.100
___________

55.800
___________

Indtægter
Private medlemmer
Firmamedlemmer

Omkostninger
(4.271)

Konference ESCL
Administrationsomkostninger

Finansielle poster

Årets resultat

0
1

2

(14.221)
(10.629)

(17.433)
___________

(20.752)
___________

(21.704)
___________

(45.602)
___________

288
___________

280
___________

33.684
___________

10.478
___________
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2020
kr.
___________

2019
kr.
___________

500

2.100

0

1.187

260.416
___________

223.078
___________

260.916
___________

226.365
___________

247.591

213.907

10.625

10.625

Andre skyldige omkostninger

2.700
___________

1.833
___________

Passiver

260.916
___________

226.365
___________

Note
____
Tilgodehavende kontingent
Andre tilgodehavender
Bankindeståender

3

Aktiver

Egenkapital
Skyldig revision

4
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Noter
2020
kr.
___________

2019
kr.
___________

0

3.717

10.625

10.625

6.808
___________

6.410
___________

17.433
___________

20.752
___________

288
___________

280
___________

260.416
___________

223.078
___________

213.907

203.429

Årets resultat

33.684
___________

10.478
___________

Egenkapital 31.12.2020

247.591
___________

213.907
___________

1. Administrationsomkostninger
Bestyrelsesmøder
Revisor - gennemgang af årsregnskab
Webside

Renteindtægter pengeinstitut

3. Bankindeståender
Danske Bank, 4140-068462

4. Foreningens egenkapital
Egenkapital 01.01.2020
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Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller fakværdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen
Indtægter
Kontingentindbetalinger periodiseres.
Omkostninger
Heri indregnes afholdte rejseomkostninger mv. til foredragsholdere samt omkostninger vedrørende foreningens
administrator.
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Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-683759225530
IP: 81.19.xxx.xxx
2021-04-16 13:32:07Z

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-658773769719
IP: 130.225.xxx.xxx
2021-04-18 08:30:56Z

Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i
dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af
det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et
certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i
denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.
Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet
er uændret.
Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted:
https://penneo.com/validate

Penneo dokumentnøgle: BCKBL-MXU7O-BYYY8-4EXJ8-KN100-ZPG4V

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

Erik Simonsen

Liv Helth Lauersen

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-459249253221
IP: 188.178.xxx.xxx
2021-04-18 18:59:24Z

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-181560259375
IP: 93.164.xxx.xxx
2021-04-19 06:24:55Z

Carsten Led-Jensen

Kasper Mortensen
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