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Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Tønder, den 31. august 2018

Bestyrelse

Michael Paaske Sanne Vindahl Nyvang Ina Dygaard
formand 1. næstformand 2. næstformand

Lene Borg Marianne Østergaard Lilian Vigtoft-Jessen

Tina Maria Petersen Torben Ammitzbøll Janet Majlund

Sine Knorr Sørensen Christina N. Olsen

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver, finansielle stilling pr. 30. juni 2018 samt resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018.

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 1. juli 2017 - 30. juni 2018 for Adoption og Samfund
(Landsforeningen).
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Den uafhængige revisors erklæring

Til medlemmerne i Adoption og Samfund (Landsforeningen)

Konklusion

Revisors ansvar

Vi har revideret årsregnskabet for Adoption og Samfund (Landsforeningen) for regnskabsåret 1. juli
2017 - 30. juni 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt
regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 30. juni 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret
1. juli 2017 - 30. juni 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er
nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit “Revisors ansvar for revisionen af
årsregnskabet”. Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske
regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark,
ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores
opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne
kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at
fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at
udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen
enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ
end at gøre dette.

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller 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 for Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan
findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og betragtes som væsentlige,
hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller tilsammen har indflydelse på de
økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med de internationale standarder om
revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og
opretholder professionel skepsis under revisionen.  Herudover:
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Den uafhængige revisors erklæring

•

•

•

•

•

Vordingborg, den 31. august 2018

Beierholm
statsautoriseret revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

Ole Nørrelund Hansen
statsautoriseret revisor

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet
om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er
væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl
om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig
usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i
årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores
konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for
vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen
ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og
begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den
tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder
eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi måtte konstatere under revisionen.

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på
disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for
vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser
er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte
sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af
intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke
en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om
de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.



 

 

 

6

Resultatopgørelse 1. juli 2017 - 30. juni 2018

Note 2017/18 2016/17

kr. kr.

Nettoomsætning 1 1.146.544 1.139.806

Andre eksterne omkostninger 2 -1.004.326 -1.142.527

Årets resultat 142.218 -2.721
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Balance pr. 30. juni 2018

Note 2017/18 2016/17

kr. kr.

AKTIVER

OMSÆTNINGSAKTIVER

Tilgodehavender

Andre tilgodehavender 4 3.729 0

3.729 0

Likvide beholdninger 5 1.247.041 1.082.782

Omsætningsaktiver i alt 1.250.770 1.082.782

AKTIVER I ALT 1.250.770 1.082.782

PASSIVER

EGENKAPITAL

Indestående i foreningen 6 1.148.894 1.006.675

Egenkapital i alt 1.148.894 1.006.675

GÆLDSFORPLIGTELSER

Kortfristede gældsforpligtelser

Leverandører af varer og tjenesteydelser 61.478 0

Anden gæld 7 21.500 13.507

Periodeafgrænsningsposter 8 18.898 62.600

Gældsforpligtelser i alt 101.876 76.107

PASSIVER I ALT 1.250.770 1.082.782

Eventualposter mv. 9
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Noter

2017/18 2016/17

kr. kr.

Note 1 Nettoomsætning

Kontingenter 1.102.627 1.107.895

Bladindtægter 0 4.500

Portotilskud 221 10.109

Øvrige indtægter 4.246 17.102

Bogsalg 150 200

Øvrige indtægter 39.300 0

1.146.544 1.139.806

Note 2 Andre eksterne omkostninger

Lokalforeninger -115.098 -209.021

Interessegrupper -19.400 -38.040

Kontorudgifter -25.834 -51.475

Revisorhonorar -10.688 -11.500

Blomster og gaver -12.082 -14.412

Tryksager/brochurer o.l. -18.304 0

Tilskud ASU -28.500 -26.600
Kursusudgifter -69.103 -4.500

Transportudgifter -54.988 -83.032

Kompensation -6.000 0

Medlemsadministration -52.751 -121.790

Telefon -5.536 -7.202

Internet -7.594 -2.637

Porto -867 -1.172

Gebyr -2.360 -2.276

Kontingentopkrævning -13.401 -18.634

Groupcare -3.194 -2.397

Småanskaffelser 0 -7.500

Retssag 0 -9.375

Regnskabsmæssig assistance og bogføring -54.128 0

-499.828 -611.563
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Noter

2017/18 2016/17

kr. kr.

Note 2 Andre eksterne omkostninger - fortsat

Bladet

Trykning -131.285 -132.231

Porto -36.121 -44.439

Redaktionsudgifter -2.180 -2.185

Journalist assistance -105.375 -117.604

-274.961 -296.459

Landsmøde/rådgiverkursus incl. Transport

Rådgivermøde -24.722 -12.654

Landsmøde -88.748 -88.366

Adoptionsdialogens dag -21.472 -60.744

-134.942 -161.764

Møder

Mødeudgifter, nordisk -44.234 -9.062

Mødeudgifter  -50.361 -63.679

-94.595 -72.741

-1.004.326 -1.142.527

Note 4 Andre tilgodehavender

Andre tilgodehavender 3.729 0

3.729 0
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Noter

2017/18 2016/17

kr. kr.

Note 5 Likvide beholdninger

Foreningskonto 100739-7 1.247.041 1.082.782

1.247.041 1.082.782

Note 6 Indestående i foreningen

Indestående i foreningen pr. 1/7 2017 1.006.676 1.009.396

Årets resultat 142.218 -2.721

1.148.894 1.006.675

Note 7 Anden gæld

Honorar Uzma Hurul-An Ahmed 10.000 0

Skyldig revisor 11.500 11.500

Nets 0 2.007

21.500 13.507

Note 8 Periodeafgrænsningsposter

Forud modtagne kontingenter 8.198 12.600

Brdr. Hartmann Fond 10.700 50.000

18.898 62.600

Note 9 Eventualposter mv.
Foreningen har ingen kautions-, garanti- eller lignende forpligtelser.
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Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Finansielle poster

Balancen

Tilgodehavender

Periodeafgrænsningsposter

Gældsforpligtelser

Periodeafgrænsningsposter (forudbetalte indtægter)

Andre eksterne omkostninger
Administrationsomkostninger omfatter kontoromkostninger, forsikringer og kontingenter m.v..

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

Nettoomsætningen omfatter kontingent, bladindtægter samt portotilskud.

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.

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

Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter modtagne betalinger vedrørende
indtægter i de efterfølgende år.

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

Årsrapporten for Adoption og Samfund (Landsforeningen) for 2017/18 er aflagt i
overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.


