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Reglon Da nsk Socialrådgiverforening
Region Nord
Søren Frichsvej 42 H, L.th
B23O &øvnøj

CVR - nr"
Telefon
Telefax
Internet
E-mail

Forrnål

Regionsbestyrelse Valgt ved urafstemning
Formand Trine Quist

53 35 60 18
87 30 91 91
86 13 05 32
www.social raad giverne. d k
ds-nord@socia I ra adgiverne' d k

Foreningens formål er at varetage og virke for
medlernmernes økonomiske og faglige interesser

Va I gt på reg ia nsg en e ra lfa rsa m ti n g e n
Torben Uhre Slot

- Sune Preetzmann KirketerP
Christina Eilers

- Jannie Kejser Larsen
- Stella Meyer Olesen

Rikke Krogh Jensen
Julie BUlow Grønning Hav

- lda Louise Jervidalo
Sisi Ploug Pedersen
Anne Hegelund

tJd p eg et a f stu d e n te ro r' g:a n isat io n e rn e
Marcus Windfeldt Frandsen

Dagltg tedelse Kontorleder Trine Funder

Kr{tlsk revlsor Betina Agger
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Ledelsespåtegning
Vi har dags dato aflagt internt regnskab for regnskabsåret 1. januar - 31' december 2020 for

Dansk Socialrådgiverforening Region NORD'

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse rned Årsregnskabsloven med de fravigelser, der

fremsår af unu"not regnskabsprar.så. vi ansei den valgte regnskabspraksis far

it";;ilå*;rigi, tgt"o"s at regnskabet giver et reryisende billede af regionens resultat'

Det interne regnskab er godkendt på regionsbestyrelsesmødet den 21 | 4 282t

Reg nskabet indstilles ti I generalforsam lingens god kendelse.

R€gaonsbestyr€lae

O*In^u
Trine Ouist

(formånd)

en Uhre Slot

nning Hav Kejser

Sisi Ptoug Pedersen

lalu Olesen

nd

øk"be(*wt
S"rr-- \;rW
Sune Preetzmann KirketerP

6L f- \--
ChrisEina-Eilers

9tU'*"rJnr-"t- (--Ida Louis{Jervidalo

rr%/4a-
(4arcus w. Frandsen

Århus, o"nffi/ (

Daglig ledelse

2A2I

ll'"^"T-r"*.--
Trine Funder
(Kontorleder)
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Ledelsesberetning

Antal registrerede medlemmer
or. 1, seotember

Resu ltatop gørelse (t. kr. )
Primære indtægter
D riftsresu ltat før fina nsielle poster
Finansielle poster, netto
Årets resultat

Balance(t.kr.)
Egenkapital

2OzO 2OL9 2018 2AL7 2016

6.584 6.513 6.353 6.034 5.689

11.957
793

-z
791

1 1.108
95
-1
94

10.780
-87
-1

-88

LO.229
-4t

-1
-42

9.642
-644

-1
-645

92 180 223

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Dansk Sociatrådgiverforenings hovedaktivitet har i lighed med tidligere år bestået i at
drø!t1,"udvikle og forbedre forhold i forbindelse rned medlernmernes virke som
socralraoglvere.

Udvikling i aktiviteter og Økonomiske forhold

Årsrapporten udviser et overskud på t.kr. 79I, hvrlket er vaesentligt større end det
budgetterede resultat på t.t<r. a.

Den politiske organisation
Vedrørende den politiske organisation er der et lidt højere forbrug end budgetteret p3 løn,
svarende til t.kr. 55, hvilket skyldes et for lavt sat budget til løn.

977 186

Faglige aktiviteter
Vedrørende faglige aktiviteter, herunder medlemsarrangementer var der budgetteret med
300.000 kr. mens årets forbrug endte på fff.OOO kr. Hvilket skyldes aflysning og en del
omlægning til virtuelle arnngementer grundet Covid19.

Drift - administration
Ift. administrationen var der budgetter.et med 10.053.500 kr. mens årets forbrug endte på
9.367.383 kr. hvilket skyldes lavere lønomkostning, i en periode på + måneder uden
udgifter til løn til en kontorleder samt et mindre forbrug på ae generelle administrative
omkostninger.

Q U"nsk SooalrådEverfrrenrng
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Usædvanlige forhold samt usikkerhed ved indregning og måting

Der er ikke væsentlige usikkerheder ved indregning eller måting i årsregnskabet'

Begivenheder efter regnska bsårets afslutni ng

Der er efter regnskabsårets udløb ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne

påvirke foreningens økonomiske sttlling.

Egenkapitalforhold

Balanceposteme indregnes i foreningens samlede årsrapport, og de figurerer således ikke i

nærværende regnskab.

S oansk SocalrådEverPrenrng
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for
regnskabsklasse A og god regnskabsskik. Endvidere er tilvalgt enkelte bestemmelser fra
regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Forenlngens samlede regnskab består af Dansk Socialrådgiverforeninqs centrale aktiviteter,
Dansk Socialrådgiver.forånings aktionsfond samt Dansk Socialrådgiverforenings 3 regioner.
Der er separat udarbejdet interne regnskaber for hver af de 5 enheder.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLTNG
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at
fremtidige øk-onomiske fordeie vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles påtiaetigt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når fsreningen som følge af en tidligere begivenhed har
en retlig eller. faktisk forpligtelse, og det er sandsynligJ, at fremtidige økonomiske fordele vil
fragå foreningen, og forptigtelsens værdi kan måles påliCeligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. tvtåting 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
åÅappo.len 

-an-ægges, og som be- eller åftræfter forhold, der eksisterede på

balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt -med, at de indtjenes, mens omkostninger
indregnes mlc ae beløb, dår vedrører regnskabsåret.

RESULTATOPGøREISE]tI
Indtægter mv.

Andre indtægter indregnes efter faKureringsprincippet. Andre indtægter mv., der vedrører
andre perioder, periodiseres.
Tilskuddet fra repræsentantskabet fndregnes løbende i overensstemmelse rned det vedtagne
budget. Øvnge tilskud fra Hovedbestyrelsen indregnes, når de bevilges.

Orn kostnlnger, generelt

Omkostninger indregnes i takt med aftroldelse. Omkostningerne omfatter de omkostninger,
der er medgået til at opnå årets målsaetninger, herunder løn ag andre lønafrrængige
om kostn inger, afskrivn i n ger og øvrige omkostn inger.
ArbeJdsgiverbidraget omfatter btdrag til AER, ATP, barsels- og uddannelsesfonde m'v. og

afregning af lønsumsafgift til staten.

Resultatopgørelsen er udarbejdet på grundtag af en funktionsopdeling af omkostningerne.

De valEte hovedformål er:
r Den polltlske organisation
r Kontingenter til andre organisationer
. Faglige aktiviteter
o Medlemsydelser
. Drift af kontorer og sekretariat

Q o"nsk Socralrådguerforenmg
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Formålene omfatter udgifter såsom løn og pensaon, samt øvrige udgifter mv.

Omkostningeme er så vidt muligt henført direkte til de enkelte formå|. Hvor det ikke har
været muligt at henføre omkostningeme direkte. er der anvendt fordelingsnøgler

Afskrivninger
Andet udstyr og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og

nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet resWærdi efter afsluttet brugstid
ResWærdien udgør maksimalt 50 o/o af værdien ved første indregning.
Der foretages llneære afskrivning er baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede
brugstider:

Øvngt udstyr og inventar
EDB udstyr

4-5år
3-5år

Afskrivnin ger indregnes i resultatopgørelsen.

Finansielle poster
Finansielle indtægter og udgifter indeholder renteindtægter og 

^-udglfter
inOiægter og udgirter indiegnei med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

BALANCEN

Generelt
Balanceposterne indregnes i foreningens samlede årsrapport, og de figurerer således ikke i

nærværende regnskab.

Q uansk Soualrådgrverfrrenrng
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R.ESULTATOPGøRELSEN
2{'19 Note

(r.kr.)

1 1.108
0

853

Tilskud
Ekstraordinært tilskud

1 Tilskud Ul TR virksomhed

Regnskab
2o2fJ

11,957,008

792.636

Eudget
20zo

tt.974.4L6
0

792.635

11,961 IT{DTÆGTER I ALT

9.193 6,8
559 7

Den politiske organisation
Kontingeoter til andrc oryanisationer
Faglige aktiviteter
- Medlemsarrangementer
- Udgifter til TR - aktivitet
Drift af ksntorer
- Administration
- Ejendomsdriftl-leje

L2.749.64 L2.767.05t

955
I

305
853

2'8
3

4
5

1.085.189
0

133.129
792.636

9.367.383
578.557

1.026.000
0

300.000
792.635

10.063.500
577.000

95 DRIFTSREST'LTÅT FøR AFSKRIVXIHGR, I ALT

0 9 Afskrl,vrtinger

95 DRIFTSREST'LTAT FøR, FITIAIISIELLE P'OSTER

792.750 7.9t6

0 0

792,750 7,9r.6

790.657 7.9.t6

790.6=7
790.657

2.093 0

--

2,ø93 0

000 10
11

Finansielle indtaeqter
Flnansielle udslfter
Finarrsielle post€r i alt

94 Å*rrs REsutrAT

94
94

Djirponering rit ffi iæultat!
Overf,ørt Hl egenkaffil

9



Balanceposter

Eventualforpligti geb€r:
I foreningens officielle årsrapport ior 2A2O er nedenstående eventualforpligtigelser indarbejdet.

- Fmtrædelsesgodtgørelse for ansat personale.

I overensstemmelse med indgåede overenskomster mellem Dansk Socialrådgiveforening, HK og DJØF er der

aftalt fratrædelselsordninger for personale ansat ved regionen.
Forpligtigelsen som for ZO2a udgør cÅ,371 t.kr. er indarbejdet i regionens interne regnskab og er hensat i

fioreningens offi ciel le regnskab.

- Feriepengeforpligtigelser mv.
Der er hensat midler til furiepenge ved fratædelser.. Reguleringen af forpligtigelsen er indarbejdet i r€gionens

interRe regnskab, Forpligtigelsen for regionen udgør rnaksimalt 1.327 t,kr. som er hensat i for:eningens

offidelle rc-gnskåb.

Øv:rige llerpl igfi gelser :

I foreningens officrelle årsrapport fot 2O2O er nedenstående aftaler indarbejdet.

- LeJeaftaler
Der:er indeået kontrakt om lejernål i Århus, Holstebro og Åtoor,g.
p"r6""l"Jsår i t"gion"n" inteme regnskab. Lejemåb;e kan åpsiges, med henholdsvis 3 og 6 måneders

varsd.

Egcnkapltat:
t iOrening€ns officielle årsrapport for 2020 er henlagt og lndarbeidet følgende til disFositloft fof regionen'

Region NORD

Regulcringer cgenkapital

Egenkapital fuets regultat
yl 2a2o

196.400

Egenkapital
37112 2O2O

186.400

790.657
977.O57
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NOTER

1 Tilskud til TR virksomhed
AKUT fonden

2

792.635 792.635
792.636 792.635

Regn3kåb
2020

808.907

0
0

115.810
L37.597

0
0

0

-

0

46.33V
0

6L.765
0

L64.511
0

300.000
0
o

328.L25
792.636

Budget
20202fJL9

(t.kr. )

853
853

955

L72
0

93
0

4A

Æ

125.000
131

806
0
0
0
0
0

115
0
0

o
0
0

573
0

300
0
0

Den politiske organieation
Formænd og forretningsudvalg lønninger

Formænd og forretningsudva 19

Hensaettelse til fratraedelse
RepreesentantskabeV Hoved bes$relsen

Repræsenta ntskabsmøde
Forretni ngsudvalgeVRegionsbestyrelserne

Generalforsamling
Regionsbestyrelsesmøder mv'
Regionsbestyrelsen / Uforudsete aKiviteter
Klagesager
Regionsformanden

3 Kondngent€r til andre organlsationer
Andre organisationer

4 Fledlemsarrangem€nter
Medlemsarrangementer
Kurser og seminarer
Klubtilskud
Øvrige tilskud nredlemsgruPPer
Medlemsreftede aktiviteter

5 Udgiftcrtl TR - aktivitet
AKUT fi nansierede fag lige aktiviteter

Regionale TR- aktiviteter
Regionale TR Supervision mv.
TR - sekretariatsbistand / - udvikling
TR-NeWærksmøder
Forbrug forrlge år
Udligming / årsafsk-rtning

22.a75 16.000
1.085.189 1.026.000

754.000
0

0
0

0
0

.000

34

0
o

L

I

250.000
o

50.000
0

2,5,027 0
133.129 300.000

7s2.635

-zo
853

0
792.635
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