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LEDELSESPÅTBCxIxC (INDSAMLINGSREGNSKABET)

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt det aflagte indsamlingsregnskab for perioden l. januar 31. december 2021 for foreningen Retten til Liv.
Indsamlingsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med $8 i bekendtgørelse nr. 820 af 26. februar 2020
om indsamlinger. Indtægter og udgifter er indregnet i indsamlingsregnskabet i overensstemmelse med
den gældende praksis.

Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet giver et retvisende billede af indsamlingens resultat,
herunder af de totale indsamlede midler med fradrag af rimelige udgifter afholdt i forbind-else med
indsamlingen, samt at beskrivelsen af indtægter og udgifter er korrekt og fyldestgørende for en
1.

januar - 3 I . decemb er 2021 .

Som indsamlingsansvarlig bek¡æftes hermed at indsamlingen er sket i overensstemmelse med reglerne

indsamlingsloven og bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om indsamling mv.,
bekendtgørelsens $ 8, stk. l, nr. 3.

jf.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en rewisende redegørelse for de
forhold, beretningen omfatter.

Grejs, den 2. aprll2022

Jens Vindum

Kristoffer Dahl

fonnand

mstfonnand

Nikolaj Høllsberg Hendriksen

Jes

kasserer

indmrnlingmmvarlig

1

M. Dideriksen
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økonomisk vurdering af indsamlingsresultatet for regnskabsåret

DEN UAFH,ItrNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING (INDSAMLINGSREGNSKABET)

Til Retten Til Liv (tilskudsmodtager) og Indsamlingsnævnet (tilsynsmyndighed).
Konklusion

Vi har revideret indsamlingsregnskabet for Retten Til Liv for perioden l. januar - 31. decemb er 2021.
Indsamlingsregnskabet udarbejdes efter retningslinjerne i bekendtgørelse nr. I 60 af 26. februar 2020 om

offentlige indsamlinger.

Grundlag for konklusion
Vi har udfø¡t vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og

de

yderligere krav, der er gældende i Danmark og bekendtgørelse n¡. 160 af 26. februar 2020 omoffentlige
indsamlinger. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærnere besk¡evet i erklæringens afsnit
"Revisors ansvar for revisionen af indsamlingsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede
revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
UafhængÍghed

Vi er uafhængige af tilskudsmodtager 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
Fremhævelse af forhold i regnskabet - anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution
og anvendelse:

Vi henleder opmærksomheden på, at indsamlingsregnskabet

er udarbejdet i henhold

til bekendtgørelse

nr. 160 af 26. februar 2020 om offentlige indsamlinger.
Indsamlingsregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe Retten Til Liv til overholdelse af de
regnskabsmæssige bestemmelser i bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om offentlige
indsamlinger. Som følge heraf kan indsamlingsregnskabet være uegn€t til andet formåI.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Retten Til Liv og Indsamlingsnævnet ogbør
ikke udleveres til eller anvendes af andre parter end Retten Til Liv og Indsamlingsnævnet.
Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.
Ledelsens ansvar for indsamlingsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et indsamlingsregnskab i overensstemmelse med
bckendtgørelsc ru. 160 af 26. februar'2020 uur uffentligc Indsarnlirrger. Ledelsen har endvidere ansvaret
for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et indsamlingsregnskab uden
væsentlig feilinformation, uanset om derure skyldes besvigelser eller feil.
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Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i
overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 omoffentlige indsamlinger

DEN UAFH,4NGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING (INDSAMLINGSREGNSKABET)

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse 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:

Identiltcerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i indsamlingsregnskabet, uanset om
denne sþldes 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 saûrmensværgelser,
dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intem kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen af indsamlingsregnskabet for at
kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne

udtrykke en konklusion om effekfiviteten af den 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.

Vi kommunikerer med ledelsen om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Løsning, den 2. apnl 2022
Revisionshuset
registreret revisionsfrrma

Svend Erik Bøytler Rahbek
registreret revisor, medlem afFSR - danske revisorer
mne 0751'7

_?_
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Revisors ansvar for revisionen af indsamlingsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om indsamlingsregnskabet som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne sþldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæring med en
konklusion. Høj grad afsikkerhed er et højt niveau afsikkerhed, 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 afbesvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det
med rimelighed kan forventes. at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske
beslutninser. som resnskabsbruserne træffer oå erundlas af indsamlinssreenskabet.
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LEDELSESBERETNING (INDSAMLINGSREGNSKABET)

Hovedaktivitet
Foreningens formål og aktivitet er
- at arbejde for at det kristne menneskesyn bliver normgivende for det danske folk og den danske

lovgivning

-

at arbejde for at skabe en bedre rådgivning til og vilkår for gravide kvinder, således at fosterdrab
ophører.
at arbejde for en bedre behandling afkvinder, som har psykiske følger afprovokeret abort.

Indsamlingen sker i offentligheden, herunder via hjemmesiden "www.rettentilliv.dk"
Foreningen er godkendt efter ligningslovens $ 8 og $ 12 stk. 3

til

at modtage gaver

Resultatet af indsamlingen
De indsamlede midler er anvendt til delvis dækning af foreningens arbejde.
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Indsamlingen
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Indsamlingsregnskab 1. januar- 31. december 2021
Gaver og gavebreve
Merchandise mm.

953.787
5.635

Indtægter i alt

959.422

Abortlinjeudgifter
Udgifter ved aktiviteter
Udgifter, kommunikation og hjemmeside

88.697
14.523

56.9t4

Personaleudgifter
Administrationsudgifter og gebyrer
Revision

759.122
137.361
0
1.060.041

Udgifter i alt

Indsamlingsresultat

-100.618
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3.425

Merchandise mm.
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