
 

Retten til Liv 

Grejsdalsvej 430, Grejs, Vejle 

CVR-nr. 17 85 99 94 

Årsrapport 

 

2020 

 



- 1 - 

INDHOLDSFORTEGNELSE 

 

 Side 

 

Påtegninger 

Ledelsespåtegning 2 

Den uafhængige revisors erklæringer  3 - 5 

 

Ledelsesberetning 

Ledelsesberetning  6 

 

Årsregnskab 

Anvendt regnskabspraksis 7 

Resultatopgørelse 8 

Balance 9 

Noter 10 



- 2 - 

LEDELSESPÅTEGNING 

 

Bestyrelsen har aflagt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2020 for foreningen Retten til Liv. 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

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

skabet et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 

2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020. 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som 

beretningen omhandler. 

 

Grejs, den 20. marts 2021 

 

Bestyrelse 

 

Jens Vindum Nikolaj Høllsberg Hendriksen           

Formand Næstformand  

 

Ketty Dahl  Elin Donskov  

 

Kristoffer Dahl Aksel Berg 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

 

Til medlemmerne i Foreningen Retten til Liv 

Konklusion  

Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen Retten til Liv for regnskabsåret 1. januar - 31. de-

cember 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. 

Årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med foreningens vedtægter og god regnskabsskik 

som præciseret i afsnittet om anvendt regnskabspraksis.  

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver 

og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt at resultatet af foreningens aktiviteter for regn-

skabsåret 1. januar - 31. december 2020 er 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 nærme-

re beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er 

uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IES-

BA’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 har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-

stemmelse 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 denne skyldes besvigelser eller fejl.  

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet 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 udar-

bejde 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 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 i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan 

findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentli-

ge, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de øko-

nomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. Som led i en 

revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderlige-

re krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel 

skepsis under revisionen. Herudover:  
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONPÅTEGNING 

 

• 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 besvi-

gelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan om-

fatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættel-

se 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 udtryk-

ke 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.  

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincip-

pet 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 usik-

kerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregn-

skabet 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 begi-

venheder 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 identificerer 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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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet 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 fejlinformati-

on. 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i 

henhold til god regnskabsskik.   

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 fejlinformation i ledelsesberetningen. 

 

Skjern, den 20. marts 2021 

Partner Revision 

statsautoriseret revisionsaktieselskab 

 

Morten Olesen 

statsautoriseret revisor 
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LEDELSESBERETNING 

 

Hovedaktivitet 

Foreningens formål og aktivitet er 

- at arbejde for at det kristne menneskesyn bliver normgivende for det danske folk og den dan-

ske lovgivning 

- at arbejde for at skabe en bedre rådgivning til og vilkår for gravide kvinder, således at foster-

drab ophører. 

- at arbejde for en bedre behandling af kvinder, som har psykiske følger af provokeret abort.  

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold 

Regnskabsårets resultat bærer præg af en stigning i gaver og et lavere omkostningsniveau der resul-

terer i et overskud på 239 t.kr. 

Foreningen er godkendt efter ligningslovens § 8 og § 12 stk. 3 til at modtage gaver. 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning  

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne påvirke forenin-

gens finansielle stilling væsentligt. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

 

Årsrapporten for Foreningen Retten til Liv for 2020 er aflagt i overensstemmelse med årsregn-

skabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder. Regnskabsopstillingen er tilpasset til for-

eningens formål og behov. 

Regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. 

Generelt om indregning og måling 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdiregu-

leringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkost-

ninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som 

følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgø-

relsen. 

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

foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fra-

gå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og 

forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost. 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden års-

rapporten 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 opfyldt.  

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. 

Gældsforpligtelser 

Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.    



RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

Note 2020 2019

Kontingentindtægter 308.250 260.725

Modtagne gavebidrag m.v. 861.965 794.706

Gaver og tilskud i øvrigt 125.800 11.000

Medlemskontingent og bidrag m.v. 1.296.015 1.066.431

Bogsalg m.v. 5.995 6.017

Momskompensation 19.455 21.821

Tilskud fra Tips- og Lottopuljen 61.886 61.997

Indtægter 1.383.351 1.156.266

Løn og gager inkl. pensionsbidrag m.v. 710.865 734.923

Aktivitetsomkostninger, hjemmeside, materialer m.v. 180.564 169.404

Mødeomkostninger 6.587 9.874

Omkostninger abortlinien 72.523 103.964

Sekretariatsomkostninger 93.683 133.506

PBS og gebyrer 61.728 52.230

Revisorassistance 18.375 22.363

1.144.325 1.226.264

239.026 (69.998)ÅRETS RESULTAT
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BALANCE 31. DECEMBER

Note 2020 2019

AKTIVER

ANLÆGSAKTIVER

Grund, Møllebakken 22, Vedersø 126.500 126.500

ANLÆGSAKTIVER I ALT 126.500 126.500

OMSÆTNINGSAKTIVER

Forudbetalt løn 0 9.458

Periodeafgrænsningsposter 97.166 7.000

1 657.120 451.942

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 754.286 468.400

AKTIVER I ALT 880.786 594.900

PASSIVER

EGENKAPITAL

2 710.657 471.631

EGENKAPITAL I ALT 710.657 471.631

GÆLDSFORPLIGTELSER

2.000 19.500

1.525 2.175

3 166.604 101.594

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT 170.129 123.269

PASSIVER I ALT 880.786 594.900

4 Eventualposter

Periodeafgrænsningsposter

Anden gæld

Egenkapital 

Likvide beholdninger 

Private lån
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NOTER

Note 31/12 2020 31/12 2019

1 LIKVIDE BEHOLDNINGER

Danske Bank 244.725 58.013

Handelsbanken 412.395 393.929

657.120 451.942

2 EGENKAPITAL

Egenkapital 1. januar 471.631 541.629

Årets resultat 239.026 (69.998)

710.657 471.631

3 ANDEN GÆLD

Feriepengeforpligtelse 11.887 64.655

Indefrosne feriepenge 62.939 0

Skyldig A-skat m.v. 90.377 34.383

ATP og sociale udgifter 1.401 2.556

166.604 101.594

4 EVENTUALPOSTER

Ingen.
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