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Slagelse  La»rerkteds

T.pn'øiTqpqpåtegnfng

Vj  har  dags  dato  aflagt  årsrapporten  for  tegnskahsåret  04.01.18'  - 3t.12.!8  foz Slagelse  Lærerkreds.

Årsrapporten  aflægges  i overensstemmeJse  med  årsregnskabsloven.

Det  er vores  opfattehg.e,  at  åzsregnskabet  giver  et retvisende  kåede  af kreasens  aktiver,  passiver  og

finansielle  stining pz. 31:.22.18 og resultatet  af kredsens  aktivitetex  for regnskabsåret  OI.01.1B  -

31.J2'.18.

Ledelsesberetamgen  indeholder  efter  vores  opfatte!se  en retvisen&e  yedegørelse  for  de forhold,  beret-

rgen  ornhandler.

Årsrapportenjn&stiues  til  genera1forsam[jngens  godkendelse.

SIageJse,  ien  20. februar  2019

Kredsstyrelsen

Stine  Leschaey Mai-Bxitt  Andreasen  'Klaus  Kiaulen
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Slagølse  Lærerkreds

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

Til  kredsstyrelserne  i Slagelse  Lærerkreds

Konklusion

Vi  har  revideret  årsregnskabet  for Slagelse  Laererkreds  for  regnskabsåret  01.01.18  - 31.12.18,  der

ornfatter  resultatopgørelse,  balance,  egenkapitalopgørelse  og  noter,  herunder  anvendt  regnskabsprak-

sis.  Årsregnskabet  udarbejdes  efter  årsregnskabsloven.

Det  er vores  opfattelse,  at årsregnskabet  giver  et retvisende  bfflede  af kredsens  aktiver,  passiver  og

finansiene  stilling  pr. 31.12.18  samt  af resultatet  af  kredsens  aktiviteter  for  regnskabsåret  01.01.18  -

31.12."18  i overenssternmelse  med  årsregnskabsloven.

Gnundlag  for  konklusion

Vi  har  udført  vores  revision  i overensstemmelse  med  intemationale  standarder  om  revision  og de

yderligere  krav,  der  er geeldende  i Danrnark.  Vores  ansvar  ifølge  disse  standarder  og  krav  er nærmere

beskrevet  i revisionspåtegningens  afsnit  "Revisors  ansvar  for revisionen  af årsregnskabet".  Vi er

uafhængige  af kredsen  i overenssternmelse  med  internationale  etiske  regler  for  revisorer  (IESBA's

etiske  regler)  og de yderligere  krav,  der  er gældende  i Danrnark,  ligesom  vi  har  opfyldt  vores  øvrige

etiske  forpligtelser  i henhold  til  disse  regler  og  krav.  Det  er vores  opfattelse,  at det  opnåede  revisions-

bevis  er tilstrækkeligt  og  egnet  som  grundlag  for  vores  konklusion.

Fremhævelse  af  forhold  vedrørende  revisionen

Budgettet  for  2018  og  2019  i resultatopgørelsen  er ikke  omfattet  af  vores  revision.

Ledelsens  ansvar  for  årsregnskabet

Ledelsen  har  ansvaret  for  udarbejdelsen  af et årsregnskab,  der  giver  et retvisende  binede  i overens-

stemmelse  med  årsregnskabsloven.  Ledelsen  har endvidere  ansvaret  for den  interne  kontrol,  som

ledelsen  anser  for  nødvendig  for  at udarbejde  et årsregnskab  uden  vaesentlig  fejlinformation,  uanset

om  denne  skyldes  besvigelser  ener  fejl.

Ved  udarbejdelsen  af årsregnskabet  er ledelsen  ansvarlig  for  at  vurdere  kredsens  evne  til  at fortsaette

driften,  at oplyse  om  forhold  vedrørende  fortsat  drift,  hvor  dette  er relevant,  samt  at  udarbejde  årsregn-

skabet  på  gnundlag  af  regnskabsprincippet  om  fortsat  drifi.,  medrnindre  ledelsen  enten  har  til  hensigt

at  likvidere  kredsen,  indstffle  drifl.en  eller  ikke  har  andet  realistisk  altemativ  end  at  gøre  dette.

nE]EnHOLm
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Slagelse  Lærerkreds

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  væsentlig

fejlinformation,  uanset  om  denne  skyldes  besvigelser  ener  fejl,  og  at afgive  en  revisionspåtegning  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  ener  fejl  og  kan  betragtes  som  væsentlige,  hvis  det

med  rimelighed  kan  forventes,  at de enkeltvis  ener  samlet  har  indflydelse  på  de økonorniske  beslut-

ninger,  som  regnskabsbrugerne  træffer  på  gdlag  af  årsregnskabet.

Som  led  i en revision,  der  udføres  i overenssternrnelse  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:

ø Identificerer  og  vurderer  vi  risikoen  for  væsentlig  fejlinformation  i årsregnskabet,  uanset  om  denne

skyldes  besvigelser  ener  fejl,  udformer  og  udfører  revisionshandlinger  som  reaktion  på  disse  risici

samt  opnår  revisionsbevis,  der  er tilstrækkeligt  og  egnet  til  at  danne  gnu'idlag  for  vores  konklusion.

Risikoen  for  ikke  at  opdage  vaesentlig  fejlinformation  forårsaget  af  besvigelser  er  højere  end  ved  væ-

sentlig  fejlinformation  forårsaget  af fejl,  idet  besvigelser  kan  ornfatte  sarnmensværgelser,

dokumentfalsk,  bevidste  udeladelser,  vildledning  ener  tilsidesættelse  af  intern  kontrol.

Opnår  vi forståelse  af den  interne  kontrol  med  relevans  for revisionen  for at kunne  udforme

revisionshandlinger,  der  er passende  efter  omsteendighederne,  men  ikke  for  at  kunne  udtrykke  en

konklusion  om  effektiviteten  af  kredsens  inteme  kontrol.

Tager  vi  stilling  til,  om  den  regnskabspraksis,  som  er anvendt  af  ledelsen,  er passende,  sarnt  om  de

regnskabsmæssige  skøn  og  tilknyi,tede  oplysninger,  som  ledelsen  har  udarbejdet,  er rirnelige.

*  Konkluderer  vi,  om  ledelsens  udarbejdelse  af  årsregnskabet  på  gnundlag  af  regnskabsprincippet  om

fortsat  drift  er passende,  samt  om  der  på  grundlag  af  det  opnåede  revisionsbevis  er væsentlig  usik-

kerhed  forbundet  med  begivenheder  ener  forhold,  der  kan  skabe  betydelig  tvivl  om  kredsens  evne

til  at fortsætte  driften.  Hvis  vi  konkluderer,  at der  er en  væsentlig  usikkerhed,  skal  vi  i vores  revi-

sionspåtegning  gøre  opmærksom  på  oplysninger  herom  i årsregnskabet  eller,  hvis  sådanne  oplys-

ninger  ikke  er tilstrækkelige,  modificere  vores  konklusion.  Vores  konklusioner  er baseret  på det

revisionsbevis,  der  er opnået  frem  til  datoen  for vores  revisionspåtegning.  Fremtidige  begiven-

heder  eller  forhold  kan  dog  medføre,  at  kredsen  ikke  laengere  kan  fortsætte  driften.

* Tager  vi  stining  til  den  samlede  præsentation,  struktur  og  indhold  af  årsregnskabet,  herunder  note-

oplysningerne,  samt  om  årsregnskabet  afspejler  de underliggende  transaktioner  og begivenheder

på  en  sådan  måde,  at der  gives  et  retvisende  binede  heraf.

Vi  kommunikerer  med  den  øverste  ledelse  om  blandt  andet  det  planlagte  ornfang  og  den  tidsmæssige

placering  af revisionen  samt  betydelige  revisionsmæssige  observationer,  herunder  eventuene

t3Ea]Er?HOLm
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Slagelse  Laererkreds

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

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  lede1sesberetningen.

I tilknytning  til  vores  revision  af årsregnskabet  er det  vores  ansvar  at læse  ledelsesberetningen  og i

den  forbindelse  overveje,  om  ledelsesberetningen  er vaesentligt  inkonsistent  med  årsregnskabet  ener

vores  viden  opnået  ved  revisionen  eller  på  anden  måde  synes  at indeholde  væsentlig  fejlinformation.

Vores  ansvar  er derudover  at overveje,  om ledelsesberetningen  indeholder  krævede  oplysninger  i

henhold  til  årsregnskabsloven.

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

med  årsregnskabet  og er udarbejdet  i overenssternmelse  med  årsregnskabslovens  krav.  Vi  har  ikke

fundet  vaesentlig  fejlinformation  i ledelsesberetningen.

GElEnHOL.m
VI S K AB  E R tlA  LA  N C E



Slagelse  Lærerkreds

Ledelsesberetning

Væsentligste  aktiviteter

Kredsens  aktiviteter  består  i at varetage  medlernmernes  pædagogiske,  økonorniske  og tjenstlige

interesser.

Udvikling  i aktiviteter  og  økonomiske  forhold

Resultatopgørelsen  for  tiden  01.01.18  - 31.12.18  udviser  et resultat  på DKK  201.562  mod  DKK  -35.000

for  tiden  01.01.17  - 31.12.17.  Balancen  viser  en  egenkapital  på  DKK  392.193.

Årets  resultat  i Saerlig  Fond  udgør  et  underskud  på  32 t.kr.  og  i Aktivtetsfonden  et resultat  på  O kr.

Efterfølgende  begivenheder

Efter  regnskabsårets  afslutning  er der  ikke  indtruffet  betydningsfulde  haendelser.

sae:riso'cm
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Slagelse  Lærerkreds

Note

Kontingenter

Renteindtægter

Kursgevinst,  obligationer

I  Øvrige  indtægter

Indtægter  i alt

2 Kontorhold

3 Lønninger,  diaeter  og  kørsel  mv.

4 Møder  og  kurser

5 Nyanskaffelser  og  afskrivninger

Kurstab,  obligationer

Omkostninger  i alt

Årets  resultat

Forslag  til  resultatdisponering

Egenkapital

I alt

3E]Er?HOtm
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Resultatopgørelse

Ikke  revideret  Ikke  revideret

budget  budget

2m8  2018  2019

DKK  t.DKK  t.DKK

2017

t.DKK

2.341.238

12.246

o

584.907

2.938.391

- 228.920

- 2.110.487

- 378.986

- 5.595

-12.841

-2.736.829

201.562

2.385

20

o

465

2.870

-244

- 2.189

-421

-16

o

-2.870

o

2.305

20

o

450

2.775

-239

- 2.200

- 326

-10

o

-2.775

o

2.292

Il

4

494

2.801

-237

-2.194

- 394

-11

o

-2.836

-35

201.562

201.562

o

o

o

o

-35

-35

9



Slagelse  Lærerkreds

AKTIVER

Note

Andre  anlaeg,  drifl;smateriel  og  inventar

6 Materielle  anlaegsaktiver  i alt

Tilgodehavende  kontigent

Andre  tilgodehavender

Forudbetalte  omkostninger

Tilgodehavender  i alt

Obligationer

Værdipapirer  og  kapitalandele  i alt

7 Likvide  beholdninger

Omsætningsaktiver  i alt

Aktiver  i alt

DEjEr?HOtm
VI SKABER  BALANCE

Balance

31.12.18

DKK

31.12.17

t.DKK

186.260

143.621

20.998

185

143

20

350.879 348

642.674 656

642.674 656

548.437 278

1.541.990 1.282

1.541.990 1.282



Slagelse  Lærerkredig

PASSIVER

Note

Egenkapital

Egenkapitali  alt

Hensat  til  frikøb,  4 måneder

Hensatte  forpligtelser  i alt

Skyldigt  frikøb

8 Anden  gaeld

Periodeafgrænsningsposter

Kortfristede  gældsforpligtelser  i alt

Gældsforpligtelser  i alt

Passiveri  alt

DElEr?HOtm
VI SKABER  BALANCE

Balance

31.12.18

DKK

31.12.17

t.DKK

392.193 191

392.193 ig"i

524.404 507

524.404 507

338.919

236.474

50.000

316

268

o

625.393 584

625.393 584

1.541.990 1.282



Slagelse  Laererkreds

Beløbi  DKK

Egenkapitalopgøre1se  for  01.01.18  - 31.12.18

Saldo  pr.  01.01.18

Forslag  til  resultatdisponering

Saldo  pr.  31.12.18

mcicrhsoun

Egenkapitalopgørelse

Egenkapital

190.631

201.562

392.193

VI S K A B E R B ALA  N C E 12



Slagelse  Lærerkreds

1.  Øvrige  indtægter

Administration  Saerlig  Fond

Akutfonden

TR  Kursus  ledere

Andre  indtægter

I alt

2.  Kontorhold

Husleje  og  vayme

Kopirnaskine,  eftersyn

Telefon  og  internet

Porto

Kontorartikler

Abonnement  - håndbøger

Vedligeholdelse

Gaver

Forsikringer

Central  kont.  opkraevning

Andet

I alt

BElEr?Ha[m
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Noter

Ikke  revideret  Ikke  revideret

budget  budget

2018  2018  2019

DKK  t.DKK  t.DKK

2017

t.DKK

25.000

440.491

44.158

75.258

584.907

25

410

30

o

465

25

425

o

o

450

25

449

15

5

494

120.000

5.625

11.136

5.564

651

8.574

5.925

9.351

5.315

50.896

5.883

228.920 244 239 237

13



Slagelse  Lsererkreds

Noter

Ikke  revideret  Ikke  revideret

budget  budget

2018  2018  2019

DKK  t.DKK  t.DKK

20"17

t.DKK

3.  Lønninger,  diæter  og  kørsel  mv.

Frikøb,  formand  inkl.  personligt  tfflæg

Frikøb  Kredsstyrelsen

Regulering  hensættelse  til  frikøb

Løn  sagsbehandlere

Pensionsbidrag,  formand

Pensionsbiiag,  sagsbehandler

0rnkostningsrefusioner  KS og  TR

Ornkostningstfflæg,  KS

ATP

Lønsumsafgift

Fagpension

Løn  sekretær

Rengøring

Revision

Regnskabsmæssig  assistance

Foredragshonorar

Kørsel  Kredsstyrelsen

Kørsel  TR

Kørsel  andre

Gruppeliv

Personaleudgifter

Feriepengeforpligtelse,  regulering

I alt

127.786

779.410

17.481

484.241

22.303

81.925

1.895

90.217

10.703

52.969

-441

345.372

26.670

12.955

4.246

3.490

10.824

28.269

451

407

8.597

717

2.110.487 2.189 2.200

140

791

Il

481

16

62

2

89

8

46

46

340

30

18

45

6

35

10

I

o

6

Il

2.194

4.  Møder  og  kurser

TR  kursus

Åbent  kursus

Kredsstyrelsesmøder

Kredsstyre1seskurser

TR  møder

Generalforsamling

Diverse  aktiviteter

Faglig  klubber

Kongres

Vikarudgifi;er

Pensionsaktiviteter

Andre  møder  og  kurser

I alt

114.897

83.750

16.254

21.156

9.834

11.981

48.750

2.332

1.574

28.139

27.508

12.811

378.986

150

70

17

25

22

IO

o

3

4

75

38

7

421 326

146

83

17

17

16

9

3

3

2

57

33

8

394

3E1EnH-OLm
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Slagelse  Lærerkreds

5.  Nyanskaffelser  og  afskrivninger

Inventar  og  andre  nyanskaffelser

6.  Materielle  anlægsaktiver

Beløb  i DKK

Kostpris  pr.  01.01.18

Kostpris  pr.  31.12.18

Af-  og  nedskrivninger  pr.  01.01.18

Af-  og  nedskrivninger  pr.  31.12.18

Regnskabsmaessig  værdi  pr.  31.12.18

GEIEr?HOLlm

Noter

Ikke  revideret  Ikke  revideret

budget  budget

2018  2018  2019

DKK  t.DKK  t.DKK

2017

t.DKK

5.595 16 IO Il

Andre  anlæg,

driftsmateriel  og

inventar

200.896

200.896

- 200.896

- 200.896

o
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Slagelse  Lærerkreds

7.  Likvide  beholdninger

Sparekassen  Sjælland,  daglig  kasse

Sparekassen  Sjeenand,  daglig  drift

Lån  og  Spar  Bank

I alt

8.  Anden  gæld

Skyldig  A-skat  og  arbejdsmarkedsbidrag

Skyldigt  ATP  mv.

Feriepengeforp1igtelse

Øvrig  anden  gaeld

Skyldig  lønsumsafgift

Øvrige  skyldige  omkostninger

I alt

3E1EnHOtm
VI S KAB  E R B A LA N C E

Noter

31.12.18

DKK

31.12.17

t.DKK

3.173

514.309

30.955

548.437

4

242

32

278

56.260

2.970

113.680

I

26.234

37.329

236.474

49

3

113

o

25

78

268

16



Slagelse  Lærerkreds

Noter

9.  Anvendt  regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten  er aflagt  i overenssternrnelse  med  Årsregnskabsloven.

Slagelse  Laererkreds'  resultatopgørelse  og  balance  samt  noter  er  opdelt  i  3-de1-regnskaber  i

overenssternmelse  med  vedtaegi;ernes  krav.

Den  anvendte  regnskabspraksis  er  uændret  i forhold  til  foregående  år.

Generelt  om  indregning  og  måling

I resultatopgørelsen  indregnes  indtaegl;er  i takt  med,  at de indtjenes,  mens  omkostninger  indregnes

med  de  beløb,  der  vedrører  regnskabsåret.

I balancen  indregnes  aktiver,  når  det  er sandsynligt,  at fremtidige  økonomiske  fordele  vil  tilflyde

kredsen,  og  aktivets  værdi  kan  måles  pålideligt.  Forpligtelser  indregnes  i balancen,  når  det  er sand-

synligt,  at  fremtidige  økonomiske  fordele  vil  fragå  kredsen,  og  forpligl.elsens  værdi  kan  måIles  pålide-

ligt.  Ved  første  indregning  måles  aktiver  og  forpligt.elser  til  kostpris.  Efterfølgende  måles  aktiver  og

forpligtelser  som  beskrevet  nedenfor  for  hver  enkelt  regnskabspost.

Ved  indregning  og  måling  tages  hensyn  til  forudsigelige  tab  og  risici,  der  frernkornrner  inden  årsrappor-

ten  aflægges,  og  som  be-  eller  afkræfter  forhold,  der  eksisterede  på  balancedagen.

RESULT  ATOPGØRELSE

Nettoomsætning

Alle  indtægter  henføres  i videst  muligt  ornfang  til  det  regnskabsår,  de  vedrører.

Andre  eksterne  omkostninger

Ornkostninger  ornfatter  ornkostninger  til  kontigenter,  kontorhold,  møder  og  kurser,  nyanskaffelser  mv.

og  ornfatter  årets  ornkostninger.

Personaleomkostninger

Lønninger  mv.  omfatter  løn  og gager  samt  sociale  ornkostninger  og pensioner  mv.  til  kredsens

personale.
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Slagelse  Laererkreds

Noter

9.  Anvendt  regnskabspraksis  - fortsat  -

Af-  og  nedskrivninger

Afskrivninger  på  anlægsaktiver  tilsigter,  at der  sker  systematisk  afskrivning  over  aktivernes  forv-

entede  brugstid.  Der  foretages  lineaere  afskrivninger  baseret  på  følgende  brugstider  og  restværdier:

Andre  anleeg,  drifl;smateriel  og  inventar

Brugstid,

år

3-10

Rest-

værdi

DKK

o

Afskrivningsgrund1aget  er aktivets  kostpris  fratrukket  forventet  restværdi  ved  afsluttet  brugstid.

Afskrivningsgd1aget  reduceres  endvidere  med  eventuelle  nedskrivninger.  Brugstiden  og

restværdien  fastsættes,  når  aktivet  er klar  til  brug,  og  revurderes  årligf..

Skat  af  årets  resultat

Årets  aktuene  indregnes  i resultatopgørelsen  som  skat  af  årets  resultat.

Aktuelle  skatteforpligtelser  ener  tilgodehavende  aktuel  skat  indregnes  i balancen  opgjort  som

beregnes  skat  af  årets  skattepligtige  indkomst,  reguleret  for  betalt  acontoskat.

Med  det  nuværende  aktivitetsniveau  skal  kredsen  ikke  betale  skat.

BALANCE

Materielle  anlægsaktiver

Materielle  anlægsaktiver  ornfatter  andre  anlæg,  driftsmateriel  og  inventar.

Materiene  anlægsakl,iver  måles  i balancen  til  kostpris  med  fradrag  af akkumulerede  af- og ned-

skrivninger.

Kostprisen  ornfatter  anskaffelsesprisen  samt  ornkostninger  direkte  tilknyttet  anskaffelsen  indtil  aktivet

er  klar  til  brug.

Materielle  anlægsaktiver  afskrives  lineært  baseret  på brugstider  og restværdier,  som  fremgår  af

afsnittet  "Af-  og  nedskrivninger".
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Slagelse  Lærerkreds

Noter

9.  Anvendt  regnskabspraksis  - fortsat  -

Tilgodehavender

Tilgodehavender  måles  til  arnortiseret  kostpris,  hvilket  sædvanligvis  svarer  til  pålydende  værdi  med

fradrag  af  nedskrivninger  til  imødegåelse  af  tab.

Periodeafgreensningsposter

Forudbetalte  omkostninger  indregnet  under  aktiver  omfatter  ornkostninger,  der  vedrører  efi;erfølgende

regnskabsår.  Forudbetalte  ornkostninger  måles  til  kostpris.

Andre  værdipapirer  og  kapitalandele

Andre  værdipapirer  måles  til  dagsværdi  svarende  til  kursværdien  på  balancedagen.

Hensatte  forpligtelser

Hensatte  forpligtelser  udgør  Kredsens  forpligtelser  til  frikøb  i den  resterende  del  af  skoleåret  2018/19.

B.EIEr?HOLm
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Slagelse  Lærerkreds

SÆRLIG  FOND

Note

Huslejeindtægt

Aktieudbytte,  investeringsbeviser

Kursgevinst,  værdipapirer

Indtægter

I  Ejendommens  drift

Regnskabsassistance  og  revision

Administrationsbidrag

Havemand

Telefon

Gebyrer

2 Afskrivninger

Småanskaffelser

Kurstab,  værdipapir

Omkostninger

Årets  resultat

Årets  resultat  foreslås  overført  til  næste  år.

3EIEr?HC1Lm
SKABER  BALANCE

Resultatopgørelse

2018

DKK

120.000

10.498

o

130.498

(81.148)

(18.750)

(25.000)

(9.528)

(3.780)

(73)

(12.240)

o

(11.893)

(162.412)

(31.914)

2017

t.DKK

120

IO

4

134

(68)

(23)

(25)

(15)

(4)

o

(11)

(7)

o

(153)

(19)
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Slagelse  Lærerkreds

SÆRLIG  FOND

Note

Ejendom

Edb

2 Materielle  anlægsaktiver

Obligationer  og  investeringsforeningsbeviser

Finansielle  anlægsaktiver

Anlægsaktiver

Forudbetalte  omkostninger

Tilgodehavender

Likvide  beholdninger

Omsætningsaktiver

Aktiver

VI Si K A B EI'T B AlJ  N C E

Balance

31.12.18

DKK

1.798.952

7.592

1. 806.544

595.191

595.191

2. 401.735

12.985

12.985

83.661

96.646

2.498.381

31.12.17

t.DKK

1.805

14

1. 819

607

607

2. 426

31

31

102

133

2.559
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Slagelse  Lærerkreds

SÆRLIG  FOND

Note

Egenkapital  01.01.18

Årets  resultat,  jf.  resultatopgørelse

Egenkapital  31.12.18

Mellemregning  Kredsen

Skyldig  revision

Andre  skyldige  omkostninger

Gældsforpligtelser

Passiver

R B LA

Balance

31.12.18

DKK

2.367.001

(31.914)

2.335.087

143.620

18.750

924

163.294

2.498.381

31.12.17

t.DKK

2.386

(19)

2.367

143

18

31

192

2.559



Slagelsø  Lærerkreds

SÆRLIG  FOND

1.  Ejendommens  drift

Alarm

El, vand  og  varme

Ejendomsskat

Forsikring

Reparation  og  vedligeholdelse

2. Materielle  anlægsaktiver

Kostpris  01.01.18

Tilgang

Afgang

Kostpris  31.12.'18

Afskrivninger  OLO"1.18

Årets  afskrivninger

Årets  afskrivninger  afgang

Afskrivninger  31."12.18

Regnskabsmæssig  værdi  3"1A2.'L8

SKABER  BALANCE

Noter

2018

DKK

2017

t.DKK

13.707

46.039

8.175

10.216

3.011

81.148

12

33

9

IO

4

68

Ejendom

DKK

Edb

DKK

2.623.637

o

o

2.623.637

18.720

o

o

18.720

(818.685)

(6.000)

o

(824.685)

(4.888)

(6.240)

o

(11.128)

1.798.952 7.592
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Slagelse  Lærerkreds

AKTIVITETSFONDEN

Note

Renter,  bank

Indtægter

Lockout

Omkostninger

Årets  resultat

Årets  resultat  foreslås  overført  til  næste  år.

ncicrisot-.m
VI gKABER  BALANCE

Resultatopgørelse

2018

DKK

2017

t.DKK

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o
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Slagelae  Lærerkreds

AKTIVITETSFONDEN

Note

Likvide  beholdninger

Menemregning  med  kredsen

Aktiver

SKABER  BALANCE

Balance

31.12.18 31.12.17

DKK t.DKK

980 I

o o

980 I
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Slagelse  Lærerkreds

AKTIVITETSFONDEN

Note

Egenkapital  O"1.0'1.18

Overført  fra  Kredsen

Egenkapital  31.12.18

Passiver

nE]Er?HOtm
VI S K AB  E R 8 A LA  N C E

Balance

31.12.18

DKK

980

o

980

980

31.12.17

t.DKK

1

o

I

1
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