
 
 

 

Adoption & Samfunds økonomiske resultat 2019/2020 
 
Efter et helt særligt regnskabsår 2019/2020 er Adoption & Samfunds økonomi stadig sund og stabil. 
 
Kontingenter og medlemsmagasin 
Faldet i kontingentindtægter er på de forventede 5 % i forhold til året før. Omtrent det samme fald, nemlig 
6 % ser vi i omkostningerne til medlemsmagasinet Adoption & Samfund. 
 
Bøger og tryksager 
Den store nedgang i omkostninger til tryksager/brochurer o.l. på ikke mindre end 88 % skyldes, at der 
sidste år blev indkøbt en større mængde bøger, mens bogindkøbet i 2019/2020 begrænser sig til opkøb 
af et restlager af "Anna"-bøgerne. 
 
Tilskud til Adoption & Samfund Ungdom (ASU) 
Det årlige tilskud til ASU, der normalt er på DKK 35.000,- er ikke givet i 2019/2020, da ASU i foregående 
regnskabsår tilskud 2 gange pga. forskydning af udbetalingstidspunktet. De DKK 12.000,-  som ASU har 
modtaget i 2019/2020 er et bevilget ekstratilskud, som blev givet til deres deltagelse i Nordic Adoption 
Council Meeting 2019 på Island. 
 
Kursusudgifter – PR-samarbejde 
Årets kursusudgifter viser en stigning på 30 % i forhold til året før, hvilket i overvejende grad hænger 
sammen med, at bestyrelsen har besluttet at indgå et samarbejde med et kommunikationsbureau om 
Adoption & Samfund PR arbejde, pressehåndtering og udarbejdelse af pressemeddelelser, samt ikke 
mindst uddannelse af bestyrelsesmedlemmer i de nævnte discipliner. Et samarbejde der i høj grad har 
båret frugt i forhold til Adoption & Samfunds kontakt til politikere i kampen for at bevare muligheden for 
international adoption til Danmark. 
 
Arrangementswebsite as-event.dk 
Fordoblingen af udgifter til det, der i årsrapporten er betegnet "Internet" skyldes IKKE en fordobling af 
internetforbindelser, men at det er blevet besluttet at investere i et nyt website as-event.dk, der skal være 
en fælles portal for alle landets arrangementer og events i Adoption & Samfunds regi. Udgiften til det nye 
website udgør i øvrigt 85 % af den samlede udgift i "Internet/Websites". 
 
Administration 
På landsforeningens administration er det med diverse systemoptimeringer og anvendelse af 
automatiseringsmuligheder i regnskabssystemet Winfinans og Collect medlemsdatabasen m.m. blevet 
muligt at reducere årets omkostninger med hele 29 % i forhold til året før. Det betyder, at årets samlede 
administrationsomkostninger til medlemsadministration, herunder kontingentopkrævning, sekretariat og 
bogføring, blot udgør 16 % af de foreningens samlede omkostninger, hvilket er en reduktion på 5 
procentpoint fra sidste års 21 %. 
 
Solid egenkapital 
Med en egenkapital, der næsten svarer til 1 års samlede omkostninger, må Adoption & Samfund siges 
stadig at have en solid økonomisk polstring, der både kan klare Corona-pandemier og diverse satsninger, 
uden at foreningens overlevelse kommer i fare. Der er med andre ord økonomi til fortsat at drive foreningen 
på grundlag af velovervejede beslutninger fremfor hastebeslutninger pga. udefra kommende 
omstændigheder og presset økonomi. 
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