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Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt regnskabet for Socialpædagogernes 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 regnskahspraksis for hensigtsmæssig, således at regnskabet giver et
retvisende billede af kredsens resultal og overførte overskud.

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

Regnskabet indstilles til bestyrelsens og generalforsamlingens godkendelse.

Ballerup. den 16. februar 2022

Ledelsen:

Iars Petersen Svend Treelsen
K,cclsfbnnwzd Kpedskasse,e
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Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af regnskab

Til den daglige ledelse i Socialpædagogernes Landsforbund Kreds Storkøbenhavn

Vi har opstillet regnskab for Soeialpedagogernes Landsforhund Kreds Storkøbenhavn for
perioden I. jan — 31dec 2021 på und1ag af kredsens bogføring og øvrige oplysninger. som
De har tilvejebragt.

Regnskabet omfatter beretning, anvendt regnskahspraksis, hovedtal og nøgletal samt
resultatopgørelse og akkumuleret overskud. Regnskabet er en integreret del af
Socialpædagogernes Landsforhunds samlede årsrapport som revideres af os.
Socialpædagogernes 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.

Vi 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 ftddstwndigheden af de oplysninger, der er anvendt til
opstillingen af årsregnskahet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling affinansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med
s*kerhed. er vi ikke forpligtet til at verificere nujagtigheden eller flaldstændigheden af de
oplysninger, De har givet os til brug fiw at opstille kredsens regnskab. Vi udtrykker derfor
ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt kredsens regnskab er udarbejdet i
overensstemmelse med principperne i årsregnskabsloven.

Reskabet er således udelukkende tiltænkt til brug for kredsen samt SLCs ledelse, og kan
være uegnet til andre formål.

Værløse den 16. februar 2022

EGON PEDERSEN REVISION
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVRnr. 8)248228

Mad ensen
Statsautoriseret revisor
mne29368
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Hoved aktiviteter
I henhold til forbundets vedtægter er det kredsens ansvar, inden for sit geografiske område, at
sikre varetagelsen af de kollektive og individuelle interesser for medlemmer hjemmehørende i
kredsen, heninder også indgåelse af lokale aftaler/overenskomster og anden fonaitning af
forbundets overenskomst.

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

1nteressevaretagesen omfatter alle forhold baseret på overenskomster og aftaler,
professionsrelaterede interesser og interesser i forhold til samarbejdet med
Soeialpædagogemes Landsdækkende Arbejdsløshedskasse.

Kredsen har desuden ansvar fbr at medvirke i tbrhundets politiske og administrative
opgavelosning på de otnråder, hvor hovedbestyrelsen måtte beslutte det.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Dri Qsregnskahet udviser kr. 9.710.100 i afholdte udgifter og et resultat på kr. 699.455.
Akkurnuleret overskud incl årets resultat udgør 31. december 2021 kr. 3.567.331.

Der har igen i r været ekstraordinære omstændigheder i forbindelse Covid-19, som har haft
væsentlig betydning for kredsens drift. Først og fremmest har moder og aktiviteter ikke
kunnet afholdes som planlagt, Årets udgifter er derfor betydeligt under det budgetterede.

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 firiansielle stilling.
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ANVENDT REGNSKAHSPRAKSIS

Regnskabet for Kreds Storkøbenhavn er aflagt efter almindelige driftsøkonomiske principper og i
overensstemmelse med Socialpædagogernes Landsforbunds anvendte regnskabspraksis med
fornøden tilpasning. Regnskabet er aflagt efter samme principper som sidste år.

Indtægter
I regnskabet indregnes indtægter i henhold til hovedbcstyrelsens beslutninger saint meddelte
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 regnskabsperiode. der er disponeret og godkendt af kredsbestyrelsen, og som kan. enten
direkte eller indirekte, henføres til kredsen.

Udgifter til lønninger og personale omfatter løn, vederlag, godtgorelser samt hensat
feriepengeforpligtelse for kredsens medarbejdere. Kredsens udgifter ved barsel og langtidssygdoni
mv. kompenseres delvist ved solidarisk ordning mellem kredsenc i forbundet. Fællesudgifter til
barselsordning og udgifter ved sygdom fordeles p baggrund af kredsens samlede lønninger.

Udgifter til frikob af tillidsmænd, ved deltagelse i kredsens aktiviteter indregnes i det år, hvor
aktiviteten finder sted. Ultimo året indregnes et skøn over endnu ikke modtagne opkrævnitger.

investeringer og afskrivninger
Ved større investeringer (over kr. 25000) indregnes i driftsregnskabet alene årets afskrivninger.
Afskrivninger fastlægges på baggrund af investeringernes økonomiske levetid (5 dr).

Overforte ikke anvendte bevillinger og tilskud
Overførte ikke forbrugte bevillinger, omfatter bevillinger og tilskud fra indeværende og tidligere
regnskabsperioder der ikke er anvendt ved udgangen af’regnskabsperioden.

De ikke anvendte bevillinger og tilskud kan disponeres afkredsbestyrelscn.
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Hovedtal og nogletal

(DKK i 1.000 Kr)
Resultatopgorelse 2021 2020
Bruttoindtægter excl, renter 10.410 10.109
Udgifter 9.710 9.202
Finansielle poster. netto

- -

Årets resultat 699 908

Ba’ance
Akkumuleret overskud pi-irno 2.868 1.960
Årets resultat 699 908
Akkumuleret overskud ultirno 3.567 2.868

Medarbejdere:
Valgte 4 3
Ansatte baseret på ATP

- 6 8
- 10 II

Medlemnier:
Antal medlemmer 3.789 3.712
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Resultatopgorelse
Perioden 1.1.2021 - 31,12.2021

Regnskab BwLct 2020
indtægter og tilskud: 1.000 hr

Kiedstilskud ordinært 8200750 8017000 7.979
Grundtilskud 653 ‘tOO 653.000 648
Særligt tilskud 486.000 485.000 485
Akutfond 1069,805 891.000 997
Renteindtægt netto 0 4 0
Indtægter og tilskud alt 10.109.555 0.106

Løn og ansættelsesforhold 66.246 170.000 96
.Arbejdspladsforliold i nvrigt 5.647 35.000 10
3R nijderm.. 437.218 833.000 13
.A-kaseonirådct

o
Fag og uddannelse 7.623 123.000 15
Informationsvirksotuhed 67.924 ‘70.000 39
Projektur 62.584 485.000 91
Fagligt onråde i alt 647.243 .7!6.000 265

Genei’alftrsamling 53.734 125.000 69
Kredsbestvrelse og polinsk ledulse. 48.761 703.000 152
Lidvalg 195.536 230.000 0’)
Saaiarhçjde a;,drc or:’isatig:cr 91.996 00.000 83
Repræsiuation og tilskud 27.495 55.000 54
Medlernsaktiviteter 223.783 230.000 122
t)rgani>atgrik ,‘:urå:lc i alt 741 306 933.0:10 550

Iluslejc og lokaleudgifter 770.085 790.000 751
Konto,drift i ovugt 158.067 235.000 237
At:skrii,ier 35.518 0 43
Koritordrift i alt 963 669 1.025.000 1.630

l..onninger 7.322.178 7.300.000 7.163
Regulering ferieforj2ligtelse 35.703 50.000 194
!.onninget’ m.. 7.35’.S8 I 7.350 000 7.357

Udgifter i alt 9.710.100 11.024.000 9.202

Årets resultat 609.455 -O77.95 008

Xkkjinialcrct overskud
—- Litjino 2021 Budget 2021 UIdn,v 2020

Overført prirno 2 867.876 2.867.876 1.960
Årets resultat 699.455 -9’7.996 908
Aklutrnuleret overskud ultitno 3.567.331 1.889.880 2.868

*) Der resterer ultimo året afskrivninger på 35.500 kr.
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Egon Pedersen Revision
Statsaucoriserot Re Lsioiisaktcsoiskah

Kirke Værlosevej 18C
3500 Værløse

Regnskabserklæring vedr. regnskabet for 2021

Det er vor opfiutelse

— at kredsen har givet revisor de op]ysmnger, som er nødvendige for regnskabet for 2021

— at alle transaktioner i regnskabsåret har fulgt normal forretningsmæssig basis

- at alle væsentlige indtægter og udgifter er medtaget i regnskabet

at der ikke er indtruffet væsentlige begivenheder efter 31, december 2021, som der burde tages
hensyn til i regnskabet.

at kredsens drift i regnskabsåret er sket i overensstemmelse med vedtægterne og
kredsbestyrelsens retningslinjer.

Socialpædagogernes Landsforbund/
Kreds Storkohenhavn I

Lars •ersen Svend Troelsen
Fonnand Kasserer
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Socialpædagogerne Storkøbenhavn
Lindevænget 19, 3. sal
2750 Ballerup

att: Lars Petersen

Regnskab 2021

DLI bedes printe regnskabet og sørge for at det underskrives af ledelsen på side 3 og af
dirigenten på forsiden.

Ligeledes bedes du printe regnskabserklæringen og sørge for ledelse underskriver
denne.

EFTER_GENERALFORSAMLINGEN når materialet er underskrevet bedes det sendt i
pdf format til rnc@egonpedersen.dk og crn@sl.dk

Med venlig hilsen
EGON PEDERSEN REVISION

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Mads Carlsen



SOCIAL PÆDAGOGERNE
Socialpædagogernes
Lancisforbund

Lindevænget 19
2750 Ballerup

februar 2022

Erklæring fra Socialpædagogerne Storkøbenhavns kritiske revisor

Som generalforsamlingsvalgt kritisk revisor i SL kreds Storkøbenhavn har jeg
foretaget en gennemgang at rsregnskabet for året 2020.

Den kritiske revision at &sregnskabet er foretaget i overensstemmelse med
“Organisationscirkulære nr. 5” og har omfattet en budgetkontrol at
rsregnskabet. Væsentlige budgetafvigelser er drøftet med kredskontoret. Det er
pset, at kredsbestyrelsen har behandlet budgetafvigelserne.

Ved gennemgangen at årsregnskabet har jeg endvidere kontrolleret, at kredsen
efter min opfattelse anvender de økonomiske midler i overensstemmelse med
Socialpædagogernes Landsforbunds formålsparagraf.

Den kritiske revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

København, den 24. februar 2022
I.

Bjerregaard
k revisor

Socia’oæcagoqer1es r- 34.000 medlerno’er.

v har ansvaret for dsat:e bon og unçe, uaviklirgsl:ærn,rede, ssy<is. syge, ljerrose og ir SoLqee.


