Årsredovisning för Adoptionscentrum
Organisationsnummer: 802004-7737
Organisationens säte: Stockholm

Styrelsen avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2020.
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Om inte särskilt anges redovisas alla belopp i tusental kronor. Jämförelsesiffror avseende 2019 återfinns i balans- och
resultaträkningarna med tillhörande noter.
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Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Adoptionscentrum är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden medlemsorganisation som verkar inom tre
intresseområden; förmedling, bistånd och medlemsverksamhet.
Huvuduppgift är att förmedla internationella adoptioner, där barns rätt till familj och vuxnas vilja att ta emot ett
främmande barn som sitt förenas.
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Inom ramen för biståndsverksamhetens internationella utvecklingssamarbete ska Adoptionscentrum verka för att
förhindra att barn överges av sina familjer och att situationen för de barn som finns på barnhem förbättras.
Inom medlemsverksamheten ska Adoptionscentrum verka för att adoptivfamiljers och adopterades intressen
tillvaratas. Inom förbundet bedrev 18 regionala avdelningar och en central avdelning verksamhet för medlemmarna
under 2020. De regionala avdelningar är egna juridiska personer som får stöd av Adoptionscentrum i sitt arbete och
deras intäkter och kostnader ingår inte i denna årsredovisning.
Främjande av föreningens ändamål
Adoptionscentrum förmedlade 47 (95) adoptioner under 2020 från 10 länder. De tre största länderna var Sydkorea
(13), Sydafrika (11) och Colombia (6), som tillsammans stod för 64% av adoptionerna.
Adoptionscentrum har under året aktivt bedrivit 24 biståndsinsatser i 8 länder. All verksamhet sker genom
samarbeten med lokala partners i de länder där Adoptionscentrum verkar och bygger på vår vision att alla barn har
rätt till en familj och att barnhem inte är ett hem för barn, varför en viktig del i arbetet är att förebygga att barn
överges.
Medlemstalet inom förbundet Adoptionscentrum sjunker varje år, med följd att medlemsverksamheten som
traditionellt sett har organiserats i avdelningar har haft svårt att bedriva verksamhet. För att bibehålla verksamhet
inom förbundet har en central medlemsverksamhet skapats ”AC Medlem”. Syftet med AC Medlem är att fånga upp
de avdelningar som på ett eller annat sätt inte klarar av att driva medlemsverksamhet och bedriva god verksamhet
med lokal förankring utan krav att verka som egen juridisk person med behov av förtroendevalda och full
organisationsstruktur. Under året valde två avdelningar att gå in i AC medlem, AC Västernorrland och AC
Södermanland. För att hantera medlemsverksamheten under Covid-19 och för att öka möjligheten till deltagande i
evenemang som inte är fysiska sammankomster har en ökad satsning på virtuella möten och sammankomster
genomförts. Förutom informationsmöten och virtuella samtal genomfördes tre större föreläsningar under året.
Väsentliga händelser under året
Covid-19 pandemin har haft en signifikant påverkan på Adoptionscentrums verksamhet under året.
Reserestriktioner för föräldrar och adoptivbarn samt begränsningar i myndigheters arbete i de länder där
Adoptionscentrum arbetar har påverkat verksamheten kraftigt. Antalet förmedlade adoptioner genom
Adoptionscentrum minskade kraftigt under året. Antalet blev 47, vilket var en minskning med 48 adoptioner jämfört
med föregående år. Olika statliga stöd har delvis vägt upp det ekonomiska bortfallet – extra statsstöd via MFoF,
korttidsvecka för kansliet under maj-oktober, samt reducerade arbetsgivaravgifter i början av året.
Den kvarvarande insamlingsverksamheten som bedrivits genom AC, sparande via Humanfonden, har flyttats över till
insamlingsstiftelsen Föräldralösa Barn under 2020 för att samla allt insamlingsarbete i den därtill avsedda stiftelsen.
Flytten innebär kostnader av engångskaraktär för AC.
Antalet medlemmar i Adoptionscentrum minskade jämfört med 2019, från 3817 till 3507, en minskning med -310
medlemmar, -8%.
Resultat och ställning
Adoptionscentrums resultat uppgår till -5,6 mkr 2020 jämfört med -2,7 mkr 2019. Resultatet av verksamheten samt
ställning vid räkenskapsårets utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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RESULTATRÄKNING

Räkenskapsår
2020

Not

2019

Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter
Adoptionsavgifter
Gåvor
Bidrag
Övriga intäkter
Summa verksamhetens intäkter

2
3
4
5
6

1 676
10 892
395
13 509
548
27 019

1 813
18 522
386
12 463
1 353
34 537

7

-13 857
-305
-865
-4 186
-6 862
-2 304
-3 852
-496
-32 727

-15 760
-1 866
-1 870
-6 247
-7 700
0
-4 577
-669
-38 690

-5 709

-4 153
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Verksamhetens kostnader
Personalkostnader
Resekostnader
Förenings-/medlemskostnader (exkl personal- och resekostnader)
Adoptionskostnader i utlandet (exkl personal- och resekostnader)
Projektstöd
Flytt Humanfondsmedel till Föräldralösa Barn
Kontors- och förvaltningskostnader
Övriga kostnader
Summa verksamhetens kostnader

8

9
10

Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknade resultatposter
Summa finansiella intäkter

11

65
65

1 418
1 418

Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella poster

12

-2
64

-7
1 411

-5 645

-2 742

Årets resultat
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BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR, tkr, per

Not

2020-12-31

2019-12-31

13

460

583

14

42
502

60
643

502

643

1 085
913
928
4 369
7 296

2 877
919
604
2 803
7 203

Kortfristiga placeringar

52 382

52 489

Kassa och bank

14 146

15 653

Summa omsättningstillgångar

73 823

75 345

SUMMA TILLGÅNGAR

74 325

75 988

Eget kapital
Andamålsbestämda medel
Årets resultat
Summa eget kapital

51 035
-5 645
45 389

53 776
-2 742
51 035

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder adoptionsärende
Skulder erhållna ej nyttjade bidrag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

611
21 904
1 954
770
3 696
28 935

490
18 636
1 420
665
3 742
24 954

74 325

75 988

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

Summa anläggningstillgångar
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Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

15

EGET KAPITAL OCH SKULDER

16
17

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

4

Eget kapitalrapport
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Fonden för
Ändamålsövergivna barn bestämda medel
Adoptionscentrum övrigt

Reserv- och
utlandsfonden

Totalt eget
kapital

Ingående balans 2019-01-01
Ändamålsbestämda medel från givaren
Ändamålsbestämt av styrelsen
Ändamålsbestämt av årsstämman
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år
Årets resultat
Utgående balans 2019-12-31

1 809
386
0
-83
-230
0
1 881

3 087
0
96
0
-470
0
2 713

48 880
0
1 554
0
-1 253
-2 742
46 440

53 776
386
1 650
-83
-1 953
-2 742
51 035

Ingående balans 20-01-01
Ändamålsbestämda medel från givaren
Ändamålsbestämt av styrelsen
Ändamålsbestämt av årsstämman
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år
Årets resultat
Utgående balans 2020-12-31

1 881
395
68
0
-2 344
0
-0

2 713
0
188
0
-629
0
2 273

46 440
0
2 349
0
-27
-5 645
43 117

51 035
395
2 605
0
-3 000
-5 645
45 389
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NOTER
Not 1
Redovisningsprinciper
Årsredovisningen upprättas med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciper är oförändrade från föregående år.
Fördelning av gemensamma kostnader och intäkter mellan verksamhetsgrenarna
Uppdelning av gemensamma poster i förmedlings-, bistånds-, respektive medlemsverksamheten görs med
utgångspunkt i hur mycket tid som direkt arbetande kanslipersonal lägger på respektive verksamhet.
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Bidrag och gåvor
Statliga bidrag för biståndet redovisas som skuld till dess att de utgifter som bidraget ska täcka uppkommer. Övriga
bidrag redovisas enligt kontantmetoden då de erhålles.
Insamlade medel hanteras som gåvor och intäktförs då de erhålles.
Övriga intäkter
Övriga intäkter omfattar framförallt poster av engångskaraktär eller där en familj valt att avbryta sin
adoptionsprocess och avbrottsavgifter utgår och dessa redovisas vid uppkomst.
Klientmedel
Återbetalning av i förskott inbetalda adoptionsavgifter regleras i avtalet som upprättas mellan sökande och
Adoptionscentrum. Om adoptionsärendet avbryts av den sökande återbetalas den inbetalda avgiften med avdrag för
nedlagt arbete och ärendespecifika utgifter. Adoptionscentrum placerar dessa medel på separat klientmedelskonto.
Saldot uppgår till 6 667 145 kr per 31 dec 2020.
Värderingsprinciper tillgångar
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde och skrivs av över den bedömda livslängden om
nyttjandetiden överstiger 3 år och anskaffningsvärdet överstiger ett halvt prisbasbelopp.
Finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och
marknadsvärdet.
Eget kapital

Ändamålsbestämda medel utgörs av reserv- och utlandsfonden som syftar till att överbrygga variationer i
adoptionsvolymer över tid för att säkerställa kontinuitet och kompetens i verksamheten, att utveckla verksamhet i
nya länder för framtiden och avveckla verksamhet i länder där vi inte längre kan, bör eller vill närvara, samt för att
stödja familjer som drabbats av onormala kostnader under adoptionsprocessen. Fonden kan användas för annan
adoptionsrelaterad verksamhet, även inom ramen för medlemsverksamheten, som förbundsstyrelsen finner
synnerliga skäl att belasta fonden med. Reserv- och utlandsfonden ska vid behov möjliggöra så att Adoptionscentrum
på ett ordnat och etiskt sätt kan avveckla verksamheten men hänsyn till barn, föräldrar och medarbetare. Årets
resultat regleras direkt mot Reserv- och Utlandsfonden. Reserv- och utlandsfonden ska över tid motsvara 60% - 70%
av kostnadsmassan exklusive biståndet. Per 31 dec 2020 motsvarar detta 12,6 – 14,7 mkr. Reserv- och utlandsfonden
uppgår per 31 dec 2020 till 43,1 mkr och kravet är därmed uppfyllt.
Ändamålsbestämda medel i fonden för övergivna barn används för egeninsats i biståndsprojekt. Till fonden avsätts
bidrag från allmänheten tex utdelning från Humanfonden. Under 2020 har fonden flyttats över till
insamlingsstiftelsen Föräldralösa Barn.
Ändamålsbestämda medel i fonden Adoptionscentrum övrigt utgörs av medel som ska användas för speciella
ändamål, tex bidrag för framställning av skriftserien eller framtida rotletning för adopterade.
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MFoF (Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd) anger i sina villkor att organisationen ska ha ekonomiska
resurser att avveckla verksamheten. Som ett mått på den finansiella styrkan och soliditeten används relationen mellan
eget kapital och verksamhetens kostnader. Om mer än 50 procent av verksamhetens intäkter de senaste två åren
härrör från adoptioner från ett land bör det egna kapitalet uppgå till minst 50 procent av verksamhetens kostnader.
Om verksamheten är spridd på flera länder och inget av länderna står för mer än hälften av intäkterna, bör det egna
kapitalet uppgå till minst 40 procent av kostnaderna. MFoFs villkor avseende finansiell styrka/eget kapital motsvarar
13,1 mkr per 31 dec 2020. Totalt eget kapital per 31 dec 2020 uppgår till 45,4 mkr och villkoret är således uppfyllt.
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Not 2
Medlemsavgifter
Medlemsavgiftens för fullt betalande medlem/familj var 495 (475) kr. Avgiften för
adopterade med eget boende, som ej var adoptionssökande var 100 (100) kr upp
till och med det år de fyller 25 år samt för studerande

2020

2019

1 676

1 813

2 020
2 087
8 783
22
10 892

2019
2 363
16 112
47
18 522

2020
395

2019
386

2 020
3 492
9 857
159
13 509

2019
835
10 788
841
12 463

Not 6
Övriga intäkter
Återbäring från Folksam
Avgifter för avbrutna adoptionsärenden
Avgifter för Resor och Rötter
Avgifter för återresor
Diverse Intäkter
Summa

2020
0
558
44
-56
2
548

2019
-1
831
23
451
50
1 353

Not 7
Medelantalet anställda
Medelantalet anställda vid kansliet

2020
20

2019
22

8

9

2020
293
38
526
8
865

2019
410
1 027
407
27
1 870

Not 3
Adoptionsavgifter
Ärendeavgifter
Adoptionsavgifter
Garantibelopp
Summa
Not 4
Gåvor
Utdelning från Humanfonden
Not 5
Bidrag
Statsbidrag från MFoF (2020 inkl Covid-19 stöd)
Projektbidrag från ForumSyd/ForumCiv
Projektbidrag från Föräldralösa Barn, Insamlingsstiftelse
Summa

Medarbetare i utlandet
Not 8
Förenings/medlemskostnader
Medlemsavgiftsbidrag till lokalavdelningar
Konferenser, kurser, gemensamma kostnader mm
Tidningen a Tidskrift om adoption / att Adoptera
Resor och Rötter
Summa

7

Not 9
Kontors- och förvaltningskostnader
Lokal- och kontorskostnader
Arvoden till styrelse
Arvoden till revisorer (revision och rådgivning)
Summa

2020
3 561
83
209
3 852

2019
4 134
123
320
4 577

2020
440
28
27
496

2019
406
73
189
669

Not 11
Övriga ränteintäkter och liknade resultatposter
Räntor
Realisationsresultat vid försäljningar
Nedskrivningar
Summa

2020
173
55
-163
65

2019
45
1 374
-1
1 418

Not 12
Räntekostnader och liknande resultatposter
Övriga räntekostnader

2020
-2

2019
-7

2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Omklassificeringar
Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

613
0
0
0
613

1 160
613
0
-1 160
613

Ingående avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivningar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade avskrivning

31
0
123

1 160
-1 160
31

153

31

460

583
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Not 10
Övriga kostnader
Sjuk och olycksfallsförsäkring för adoptivbarn i 2 år
Medlemsavgifter till div organisationer
Utlandsfondsbidrag

Not 13
Immateriella anläggningstillgångar

Utgående redovisat värde
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Not 14
Materiella anläggningstillgångar

2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Omklassificeringar
Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

65
0
0
0
65

323
0
0
-259
65

Ingående avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivningar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade avskrivning

5
0
18
0
23

245
-245
5
0
5

42

60

Not 15
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda hyror
Förutbetalda kostnader för adoptionsärenden
Övriga poster
Summa

2020-12-31
214
3 992
164
4 369

2019-12-31
213
2 418
172
2 803

Not 16
Övriga skulder
Personalens källskatt och arbetsgivaravgifter
Skulder t anställda
Övriga poster
Summa

2020-12-31
412
65
293
770

2019-12-31
451
61
153
665

Not 17
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna sociala kostnader
Upplupen lön
Förutbetalda sökandeavgifter
Flytt Humanfondsmedel
Övriga poster
Summa

2020-12-31
218
780
123
2 304
271
3 696

2019-12-31
205
645
2 477
0
416
3 742

Utgående redovisat värde
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ADOPTIONSCENTRUM
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Stockholm, den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Johan Högberg
Ordförande

Wilhelm Kaldo
Vice Ordförande

Sofia E Persbeck
Vice Ordförande

Daniel Bergstrand

Jonas Andersson

Heléne Idahl

Magnus Ljungkvist

Staffan Tilling

Sophia Petersen

Torbjörn Enochson

Malin Tuvesson

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Gunnar Thullberg
Auktoriserad revisor

Pernilla Rask
Förtroendevald revisor
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Signerat dokument
via https://min.ebox.nu

Årsredovisning 2020 uppdaterad
Signerad
text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt
som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):
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(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: Årsredovisning 2020 Final v4.pdf
Storlek: 109196 byte
Hashvärde SHA256:
4b98598db015ca2e3391a5e95d23e93f99567645302bfb04ae716e28aae5c5db
Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 14:
PERNILLA RASK
Signerat med BankID 2021-04-07 16:18 Ref: 1f7c5350-cb30-45a4-98df-49ef981104df

Gunnar Thullberg
Signerat med BankID 2021-04-07 11:08 Ref: b432671e-90a3-4acc-ab5f-ee7f0f814357

Olow Magnus Ljungkvist
Signerat med BankID 2021-04-06 15:39 Ref: 589c9050-05cd-407a-8940-c32cdc27936f

Bengt Torbjörn Enochson
Signerat med BankID 2021-04-06 12:56 Ref: 6224acb8-137a-42cd-8f26-9a59edf82d4f

SOFIA EUGENZON PERSBECK
Signerat med BankID 2021-04-06 08:58 Ref: e6d03b49-07d5-430a-a6a6-4e31b23fc7cc

JOHAN HÖGBERG
Signerat med BankID 2021-04-06 08:38 Ref: 5fca7509-16b6-4ebb-8864-ab0bb656bd16

MALIN TUVESSON
Signerat med BankID 2021-03-31 23:30 Ref: f2d7c6ef-4346-4b14-b2c8-c85fd58f5d78

Karl Staffan Gunnar Tilling
Signerat med BankID 2021-03-31 19:15 Ref: e76f983e-28e4-454f-87b2-0ae837f8dd8b

Åke Jonas Andersson
Signerat med BankID 2021-03-31 15:57 Ref: 0db4a7a0-3379-4b60-b7f6-05fe65f9c743

WILHELM SANDSTRÖM KALDO
Signerat med BankID 2021-03-31 15:10 Ref: 46e65ca7-8533-455f-9f6b-51d24a84b465

HELEN IDAHL
Signerat med BankID 2021-03-31 12:53 Ref: 3c39b13e-2776-41a7-9644-e8d64d19f131

DANIEL BERGSTRAND
Signerat med BankID 2021-03-31 12:49 Ref: b1e1168c-b098-44f7-b426-dd0a06b1c118

SOPHIA PETERSEN
Signerat med BankID 2021-03-31 12:17 Ref: 4779ceab-3fce-4054-90cb-901d1b4ca048

FREDRIK WALLDORF
Signerat med BankID 2021-03-31 11:28 Ref: 55a654bb-1fd9-4258-879d-d6e533b09f45
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Revisionsberättelse
Till förbundsmötet i Adoptionscentrum, org.nr 802004-7737

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Adoptionscentrum för år 2020.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december
2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed
beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt Den förtroendevalde revisorns
ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad
revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Övrig upplysning
Revisionen av årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 har utförts av en annan revisor som lämnat
en revisionsberättelse daterad 1 juni 2020 med omodifierade uttalanden i Rapport om
årsredovisningen.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte
har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i
Sverige. Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag,
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och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad
av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:


identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att
utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd
av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.



skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna,
men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.



utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.



drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att
fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste
jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet
om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en
förening inte längre kan fortsätta verksamheten.



utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Den förtroendevalde revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt
mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat
och ställning.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för
Adoptionscentrum för år 2020.
Vi tillstyrker att förbundsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorernas ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i
Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt
uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorernas ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning
och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation.
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.
Stockholm det datum som framgår av våra digitala signaturer
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Gunnar Thullberg
Auktoriserad revisor

Pernilla Rask
Förtroendevald revisor
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Deltagare
ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERSAB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-04-07 09:07:05 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Gunnar Thullberg

Datum

Gunnar Thullberg
Auktoriserad revisor
Leveranskanal: E-post

PERNILLA RASK Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-04-07 14:13:52 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: PERNILLA RASK

Datum

Pernilla Rask
Leveranskanal: E-post
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