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Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt regnskabet for Socialpædagogemes Landsforbund Kreds
Storkøbenhavn.

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med det udarbejdede bogholderi, og resultatopgørelsen
er opstillet med udgangspunkt i kredsens aktiviteter.

Vi anser den valgte regnskabspTaksis for hensigtsmæssig, således at regnskabet giver et
retvisende billede af kredsens resultat og overførte overskud.

Ledelsesheretningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.

Regnskabet indstilles til bestyrelsens og generalforsamlingens godkendelse.

Ballerup, den 17. februar 2021

Ledelsen:

Lars Petersen ‘end Troelsen
Kreds fbnnand K,edska.rserer
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Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af regnskab

Til den daglige ledelse i Socialpædagogernes Landsforbund Kreds Stork*benhavn

Vi har opstillet regnskab for Socialpædagogemes Landsforbund Kreds Storkøbenhavn for
perioden 1. jan — 31 dec 2020 på grundlag af kredsens bogføring og øvrige oplysninger, som
De har tilvejebragt.

Regnskabet omfatter beretning, anvendt regnskabspraksts, hovedtal og nøgletal samt
resultatopgorelse og akkumuleret overskud. Regnskabet er en integreret del af
Socialpædagogernes Landsforhunds samlede årsrapport som revideres af os.
Socialpædagogcrnes samlede årsrapport udarbejdes efter årsregnskabslovens bestemmelser
for klasse A virksomheder.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af
finansielle oplysninger.

‘i har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere
kredsens regnskab. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR — danske
revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet,
faglig kompetence og fornøden omhu.

Regnskabet samt nøjagtigheden og fuidstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til
opstillingen af årsregnskahet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med
sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de
oplysninger, Dc har givet os til brug for at opstille kredsens regnskab. Vi udtrykker derfor
ingen t-evisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt kredsens regnskab er udarbejdet i
overensstemmeise med principperne i årsregnskabsloven.

Regnskabet er således udelukkende tiltænkt til brug for kredsen samt SLC’s ledelse, og kan
være uegnet til andre fonnål.

Værløse den I 7. februar 2021

EGON PEDERSEN REVISION
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-r. 88248228

Niads jl’€nsen
Statsautoriseret revisor
rnne29368
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BERETNING

Hoved aktiviteter
I henhold til forbundets vedtægter er det kredsens ansvar, inden for sit geografiske område, at
silcre varetagelsen af de kollektive og individuelle interesser for medlemmer hjemmehørende i
kredsen, herunder også indgåelse af lokale aftaler/overenskomster og anden forvaltning af
forbundets overenskomst.

Kredsen har herunder også ansvar for varetagelsen af interesser over for regionale
arbejdsgivere - enten delt med andre kredse i regionen eller eneansvar.

Interessevaretagelsen omfatter alle forhold baseret på overenskomster og aftaler,
professionsrelaterede interesser og interesser i forhold til samarbejdet med
Socialpædagogemes Landsdækkende Arbejdsløshedskasse.

Kredsen har desuden ansvar for at medvirke i forbundets politiske og administrative
opgaveløsning på de områder, hvor hovedbestyrelsen måtte beslutte det.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Driftsregnskabet udviser kr. 9.201.505 i afholdte udgifter og et resultat på kr. 907.616.
Akkumuleret overskud incl årets resultat udgør 31. decemher 2020 b. 2.867.877.

Der har i år været ekstraordinære omstændigheder i forbindelse Covid-19, som har haft
væsentlig betydning for kredsens drifi. Først og fremmest har møder og aktiviteter ikke
kunnet afholdes som planlagt. Årets udgifter er derfor betydeligt under det budgcttcrede.

På baggrund af årets aktiviteter anses resultatet for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne
påvirke kredsens økonomiske finansielle stilling.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKMS

Regnskabet for Kreds Storkøbenhavn For 2020 er aflagt efter alrnindehge dnftsokonomiske
principper og i overensstemmelse med Socialpædagogernes Landsforbunds anvendte
regnskabspraksis med fornøden tilpasning. Regnskabet er aflagt efter samme principper som sidste
är.

Indtægter
I regnskabet indregnes indtægter i henhold til hoveclbestyrelsens beslutninger samt medde]tc
bevillinger og tilskud. Kredstilskud udgør en fastlagt andel af forbundets kontingent indtægter og
fastsættes en gang årligt. Indtægter, foruden årligt fastlagt grundtilskud, fordeles i kredsene efter
antallet af medlemmer. Under hoved og nogletal er anført kredsens tilskudsgivende medlemstal for
året.

Udgifter
I regnskabet indregnes omkostninger vedrørende dispositioner og aktiviteter i indeværende eller
tidligere regnskabspeniode. der er disponeret og godkendt af kredsbestyrelsen. og som kan, enten
direkte eller indirekte, henføres til kredsen.

Udgifler til lønninger og personale omfatter løn, vederlag. godtgorelser samt hensat
lèriepengefbrpligtelse for kredsens medarbejdere. Kredsens udgifter ved harsel og langtidssygdom
mv. kompenseres delvist ved solidarisk ordning rnellent kredsene i forbundet. Fællesudgifter til
harselsordning og udgifter ved sygdom fordeles på baggrund af kredsens samlede lønninger.

Udgifter til t}ikøb aftillidsinænd, ved deltagelse i kredsens aktiviteter indregnes i det år, hvor
aktiviteten finder sted. Ultimo året indregnes et skøn over endnu ikke modtagne opkrævninger.

Investeringer og afskrivninger
Ved større investeringer (over kr. 25.000) indregnes i driftsregnskabet alene årets afskrivninger.
Afskrivninger fastlægges på baggrund afinvesteringernes økonomiske levetid (5 ar).

Overtorte ikke anvendte bevillinger og tilskud
Overfoile ikke forhrugte bevillinger, omfatter hevdlingcr og tilskud fra indeværende og tidligere
reanskabsperioder der ikke er anvendt ved udgangen at rcgnskabsperiodeim,

De ikke anvendte bevillinger og tilskud kan dispuneres af kredsbestyrelsen.
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Hovcdtal og nogletal

(DKK i 1.000 kr)
Resultatopgørelse 2020 2019
Bruttoindtægter excl, renter 10.109 10.107
Udgifter 9.202 10.658
Finansielle poster, netto 0
Årets resultat 908 (551)

Balance
Akkumuleret overskud primo 1.960 2.511
Årets resultat 908 (551)
Akkumulcret overskud ultimo 2.868 1.960

Medarbejdere:
Valgte 3 3
Ansatte baseret på ATP 8 8

11 11

Medlenimer:
Antal medlemmer 3,712 3.693
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Resultatopgorelse

Perioden l.1.Z020 - 31.12.2020

Retnskab Budget 2019
lndterterqg tilskud: 1.000kr

Kredsi:Iskud ordinært 7.979.000 7.942.000 7.961
Grundtilskud 648.000 648.000 648
Særligt tilskad 485.000 485.000 485
Akutfond 997.120 858.000 1.013
ltenteindfteg netto

_____________________________—

0 4.000 0
Indtægterog tilskud i alt 10.109.120 9.937.000 10.107

Udgifcer

L.on og ansættelsesforhold 96,266 170.000 127
Arbejdspladsforhold i øvrigt 9.796 35.000 13
‘UR møder mv. 12.782 743.000 382
A-kasseområdet 0 0 2
Fag og uddannelse 15.40 53.000 49
Intirmationsvirksomhed 39048 35.000 3
Projekter 91.205 435.000 397
Fagligt område i alt 264.566 1.471.000 974

Genera!forsamling 69.099 125.000 86
Kredsbestyrelse og politisk ledelse 152.040 193.003 227
Udvalg 69.280 140.000 124
Samarbejde aiidre organisationer 82.795 90.000 04
Repræsentation og tilskud 54.218 55.000 59
Medlemsoktiviteter 122.125 —. 230.000 72
Organisatorisk område i alt 549,557 833.000 762

}luslcje eg lokaleudgifter 750.722 790,000 1.180
Knntordrift iøvrigt 236.695 235.000 286
Afskrivninger 43.080 0 43
Knntoydritt a11 1030.497 1.025.003 1.510

1.’nniiger 7.163.070 7.300.000 733X
fgg,ilerg ferieforpligtelse 193.811 20.000 75
Lønninger mv. 7.356.884 7.320.000 7.412

UdgifTer i alt 9201.505 10.649.000 10.658

Årets resultat 907.616 -712.000 -SSO

Akkuniuleret overskud Ultinio 2020 Budget 2020 Ultinio 2019
Overført prinio 1.060.261 1.960.261 2.511
Åretsresultat

________—.

— 907.616 -712.000 -550
Akkumuleret oversknd ultlrna 2.867.877 1.248.261 1.960

*) Der resterer ultimo året afsicivninger pà 114.097 kr.


