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Årsregnskab

LEDELSESPÅrncNrnc
Bestyrelsen har aflagt årsrapporten for 1. januar .Årsregnskabet er aflagt

Vi

3 1.

december 2021 for foreningen Retten

til Liv

i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregn-skabet

et refvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt

af

resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret I . januar - 3 I . decemb er 2021
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som

Grejs, den 2. apnl2022

Bestyrelse

Jens Vindum

Kristoffer Dahl

lõmand

lmttõnnand

Nikolaj Høllsberg Hendriksen

Elin Donskov

Ketty Dahl

Johanna Blohm Enevoldsen

kasrer

-2-

This document has esignatur Agreement-ID: 502283PwSHW247198299

beretningen omhandler.

DEN UAFH,IÐNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING (ÅRSREGNSKABET)

Til medlemmerne i Foreningen Retten tit Liv
Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen Retten til Liv for regnskabsåret l. januar - 3 l. december
2021, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.
Arsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med foreningens vedtægter og god regnskabsskik som
præciseret i afsnittet om anvendt regnskabspraksis.

Grundlag for konklusÍon

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere kav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærnere
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen afårsregnskabet". 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 opffldt 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 har ansvaret for udarbejdelsen afet årsregnskab, der giver et refvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som
ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om
derure sþldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen afårsregnskabet er bestyrelsen 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.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, uanset om derme sþldes 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 i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan hndes.
Fejlinformation 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
beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 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:
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et refvisende billede afforeningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt at resultatet af foreningens aktiviteter for regn-skabsåret
l. januar - 31. december 2021 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

DEN UAFH,IÐNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING (ÅRSREGNSKABET)

'

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
sþldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici

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 afledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

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 wivl 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 sådan¡re
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 ledelsen 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 identifìcerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
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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.

DEN UAFH,aßNGIGE REVTSORS REVISIONSPÄ,TEGNING (ÅRSREGNSKABET)

I tilknytning til vores revision afårsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger
henhold til god regnskabsskik.

i

Løsning, den 2. apnl 2022
Revisionshuset
registreret revisionsfirma

Svend Erik Bøytler Rahbek
registreret revisor, medlem afFSR - danske revisorer
mne 07517
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Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik. Vi har ikke fundet væsentlig
fej linformation i ledelsesberetningen.

LEDELSESBERETNING

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 af kvinder, som har psykiske følger af provokeret abort.

Regnskabsårets resultat bærer præg af et år med lave omkostninger pga. corona og samtidig gaver på et
fortsat højt niveau. Dette resulterer i et overskudpâ,221 tk,r.
Foreningen er godkendt efter ligningslovens $ 8 og $ 12 stk. 3

til

at modtage gaver.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruflet begivenheder, der ikke er indregnet og som vil
kunne påvirke foreningens finansielle stilling væsentligt.
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Udviklingen i aktivÍteter og økonomiske forhold

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Ärsrapporten for Foreningen Retten til Liv for 2021 er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder. Regnskabsopstillingen er tilpasset
foreningens formål og behov.
Regnskabspraksis er uændret i forhold

til tidligere

til

år.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes
værdireguleringer affinansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle
omkostninger, herunder afskivninger og nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler
som følge afændrede regnskabsmæssige skøn afbeløb, der tidligere har været indregnet i
resultatoosørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og
forpligtelser som besk¡evet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden
årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Indtægter
Modtagne gaver og tilskud indtægtsføres i takt med, at betingelserne for det modtagne er opfuldt.

Tilskud
Der er i regnskabet modtaget offentlige tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen, Momskompensation og
Kulturstyrelsen vedr. konsulentvirksomhed.

Omkostninger
Der beregnes ingen momsfradrag på omkostninger
Skat af årets resultat
Foreningen er ikke skattepligtig.

Balancen

Grunde
Grunde måles

til kostpris og afskrives ikke.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Andre tilgodehavender
Andre tilgodehavender består af indestående på Skattekontoen.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger består afindestående i pengeinstitutter, der kan hæves på anfordring.
Gældsforpligtelser
Gæld måles

til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

1.

JANUAR - 3T. DECEMBER

Note

202t
Kontingentindtægter

312.175

Modtagne gavebidrag m.v.
Gaver og tilskud i øwigt
Medlemskontingent og bidrag m.v.
Bogsalg m.v.

951.137
18.650
1.281.962

Momskompensation
Udlodningsmidler fra Tips- og Lottopuljen

308.250
861,964
125.800

1.296.0r4

5.821

5.995

21.8t7

19.45s

65.408

61.887

l3.l9l

Tilskud til kons. & medarb.udd.
Indtægter

2020

1.388.199

1.383.351

Lønog gager inkl. pensionsbidrag m.v.
Aktivitetsomkostninger, hjemmeside, materialer m.v
Mødeomkostninger
Omkostninger abortlinien

747.887
160.216
5.047
88.697

710.865
180.564
6.587

ekretariatsomko stninger
PBS og gebyrer
Revisorassistance

r00.239
47.923

93.683
61.'728
18.375
1.144.325

S

l'7.425

Udgifter

1.167

.434

220.76s

Ån¿rs RESULTAT
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RESULTATOPGøRELSE

BALAIICE 31. DECEMBER
Note

2021

AKTIVER
AI\LÆGSAKTIVER
Grund, Møllebakken 22, Y edersø

126.500

126.500

ANL,frGSAKTIVER I ALT

2020

126.500
126.500

OMS,ItrTNINGSAKTIVER
Periodeafgrænsningsposter

Andre tilgodehavender
Likvide beholdninger

0

0

40.147
500.000

9'7.t66

343.735

657.120
754.286

1.010.382

880.786

93r.422

710.657
710.657

1.000

2.000
1.525

883.882

OMS,1ÐTNINGSAKTIVER I ALT

AKTIVER I ALT

0

PASSIVER

2

EGENKAPITAL
Egenkapital

931.422

EGENKAPITAL I ALT
G,{LDSFORPLIGTELSER
Private lån

3

P

erio deafgrænsningspo ster

1.42s
76.535

Anden gæld

78.960

G,ItrLDSFORPLIGTELSER I ALT
PASSIVER I ALT

4

1.010.382

Eventualposter
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Forudbetalt løn

NOTER

I

202t

LIKVIDE BEHOLDNINGER
Danske Bank
Handelsbanken

90.443
253.291

343.734

2
3

244.725
412.395
657.120

EGENKAPITAL

l

Egenkapital januar
.Å¡ets resultat

7r0.657
220.765

931.422

ANDEN G/trLD
Feriepengeforpligtelse
Sþldig A-skat m.v.
ATP og sociale udgifter
Indefrosne feriepenge

G,]trLDSFORPLIGTELSER I ALT

4

2020

Ingen.
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27.546

I 1.887

20.103

90.377

1.540

l.401

I

62.939
166.604

49.190

EVENTUALPOSTER

471.631
239.026
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Note

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

Jens Vindum

Kristoffer Nyrup Dahl
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PID: 9208-2002-2-452548664452
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Underskrevet med NemID

Ketty Støttrup Dahl

Elin Donskov

Som Bestyrelsesmedlem
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Underskrevet med NemID

Som Bestyrelsesmedlem
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Underskrevet med NemID

Johanna Blohm Enevoldsen

Nikolaj Høllsberg Sejer Hendriksen

Som Bestyrelsesmedlem
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Underskrevet med NemID

Som Bestyrelsesmedlem
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