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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for '1. juli 2010 - 30. juni 2011 for Adoption og Samfund.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver,
finansielle stilling samt resultat.

Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Tønder, den 4. august 201 1
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Den uafhængige revisors påtegning

Til medlemmerne i Adoption og Samfund

Vi har revideret årsregnskabet for Adoption og Samfund for regnskabsåret 1. juli 2010 - 30. juni 2011,
omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes
efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsreg nskabet
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i

overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og
opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der
giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes
besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af
regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har

udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver,
at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af
sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i

årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen
for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl.
Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse
og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en
konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen
til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede
regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstraekkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning tilforbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og

finansielle stilling pr. 30. juni2011 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli

2010 - 30. juni2011 ioverensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vordingborg, den 4. august 2011
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Oplysninger om foreningen

Foreningen

Revisor

Pengeinstitut

Adoption og Samfund
Teglvej4, Frifelt
6780 Skærbæk

CVR-nr.29726299
Kommune: Tønder

RSMplus nls
s'tatsaitcriserede reviso'er

Algade 76, 1

4760 Vordingborg

Sydbank
Storegade 38
Postboks 60
6780 Skærbæk
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Anvendt regnskabspraksis

Arsrapporten for Adoption og Samfund for 2010111 er aflagt i overensstemmelse med

årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret iforhold til sidste år.

Resultatopgørelsen

Neftoomsætning
Nettoomsætningen omfatter kontingent, bladindtægter samt portotilskud.

Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter kontoromkostninger, forsikringer og kontingenter m.v..

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrØrer
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Balancen

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafg ræ nsn i n gsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrØrende efter-
følgende regnskabsår.

Gældsforpligtelser
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Periodeafg ræ nsn i n gsposter {forud betalte i ndtægter)
Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter modtagne betalinger vedrørende indtæg-

ter i de efterfølgende år.
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Resultatopgørelse 1. juli 2A10 - 30. iuni 20{ {

Nettoomsætning

Administrationsom kostninger

Driftsresultat

Finansielle indtægter

Finansielle omkostninger

Arets resultat

2AlU11

kr.

1.336.149

-1.519.847

-183.698

16.790

-59

2009/10

kr.

1.349.688

-1,339.987

9.701

17.4U

0

-166.967 26.735
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Balance pr. 30. juni 2011

AKTIVER

OMSÆTNINGSAKTIVER

Tilgodehavender

Andre tilgodehavender

Periodeafg rænsningsposter

Likvide beholdninger

Omsætningsaktiver i alt

AKTIVER I ALT

Note 2010t11

kr.

12.555

40.625

2009/10

kr.

15.289

42.188

s3.180 57.477

769.411 907.s07

822.591

822.591 964.984
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Balance pr. 30. juni 2011

PASSIVER

EGENKAPITAL

lndestående i virksomheden

Egenkapital ialt

HENSATTE FORPLIGTELSER

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser i alt

GÆLDSFORPLIGTELSER

Kortf ristede gældsforpli gtelser

Anden gæld

Periodeafg ræns nin gsposter

Gældsforpligtelser i alt

PASSIVER IALT

Eventualposter mv.

Note

I
10

2010t11

kr.

2009/10

kr.

689.678 856.645

689.678 856.645

50.000 50.000

50.000

60.913 58.339

22.A00 0

82.9{3 58.339

822.591 964.984

50.000

11
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Noter

Note 1 Nettoomsætning

Kontingenter

Bladindtægter

Portotilskud

Øvrige indtægter

Medlemmer, ultimo regnskabsåret

Note 2 Administrationsomkostninger

Lokalforeninger

lnteressegrupper

Kontorudgifter

Revisorhonorar

Blomster og gaver

Tryksager/brochurer o.l.

Tilskud til arrangementer

Kursusudgifter

Generalforsamling

Transportudgifter

Medlemsadm inistration

Telefon

lnternet

Adoptionslinien

lntermedia

Porto

Gebyr

Kontingentopkrævning

Småanskaffelser

Tab på annoncer

2010t11

kr.

1.287.354

12.555

35.865

375

2009/10

kr.

1.304.420

7.405

37.863

0

1.336.149 1.349.688

3.45 3.470

-405.389

-42.684

-63.279

-17.500

-15.162

-20.789

-29.732

0

-64.213

-83.106

-79.604

-4.414

-14.480

-2.859

-50.313

-14.807

-1.056

-22.753

0

-9.369

-266.574

-35.560

-57.163

0

-3"845

-12.881

-3.853

-15.000

-53.921

-45.954

-57 "344

-19.919

-12.444

-2.714

-49.063

-25.874

-1.307

-20.439

-982

-10.000

-941345 -694.837



10

RSMplus

Noter

Note 2 Administrationsomkostninger - fortsat

Bladet

Trykning

Porto

Redaktionsudgifter

Journalist assistance

Landsmødelrådgiverkurcus incl. Transport

VIP møde

Landsmøde

Møder

Mødeudgifter, nordisk

Mødeudgifter

Telefonmøder

Note 3 Finansielle indtægter

Renter, bankindestående

Note 4 Andre tilgodehavender

Diverse annoncører

Note 5 Periodeafgrænsningsposter

lnfomedia

2010t11

kr.

-202.O70

-137.027

0

-6.000

2009/10

kr.

-194.923

-160.427

-363

0

-345.097 -355.3'13

-23.235

-152.991

-176.226

-59.1 53

-91.378

-150.531

-15.110

-42.309

0

-94.248

-41.876

-3.182

-1.519.847

-57.419 -139.306

-{.339.987

16.790

16.790

17.434

17.034

12.555

12.555

15,289

15.289

40.625 42.188

40.625 42.188
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Noter

Note 6 Likvide beholdninger

Foreningskonto 1 00739-7

Aftalekonto 976630-9

Girokonto 214-3135

Note 7 lndestående iforeningen

lndestående i foreningen pr. 117 2010

Arets resultat

Note 8 Hensatte forpligtelser

EU retssag

Note 9 Anden gæld

Post Danmark

Familiestyrelsen

Kobborg Consult

NAC Kontingent

Michael Paaske

Leonhardt Fundraising

Skyldig revisor

Note 1 0 Periodeafgrænsningsposter

Forud modtagne indtægter

Note 11 Eventualposter mv.
Foreningen har ingen kautions-, garanti- eller lignende forpligtelser.

2010t11

kr.

69.411

700.000

0

2009/10

kr.

96.200

800.000

11.307

769.411 907.507

856.645 829.910

-166.967 26.735

689.678 856.645

50.000

50.000

50.000

50.000

21.990

0

0

0

0

21.423

17.500

19.899

12.400

1.313

4.046

6.1 50

14.531

0

60.913 s8.339

22.000

22.OOO


