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Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019
for RettighedsAlliancen.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et
retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af re-
sultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 18. februar 2020

Direktion

Maria Fredenslund

Bestyrelse

Christine Bødtcher-Hansen Mads Nedergaard Sten Hansen
Formand

Michael Jensen-Gaard Maj Hagstrøm Mads Kierkegaard Jørgensen

Kaspar Lindhardt Morten Madsen Henrik Faursby Ahlers

Neel Lykkegaard Andersen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmer i RettighedsAlliancen

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for RettighedsAlliancen for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019,
der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes ef-
ter årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter med de tilpasninger der følger af foreningens særlige
forhold.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og fi-
nansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter med
de tilpasninger der følger af foreningens særlige forhold.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet
i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af sel-
skabet 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 hen-
hold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og eg-
net som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem-
melse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen an-
ser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregn-
skabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at li-
kvidere selskabet, 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 fejlinfor-
mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklu-
sion. 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 gæl-
dende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan op-
stå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan for-
ventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbruger-
ne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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:

· Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om den-
ne 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 kon-
klusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere
end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgel-
ser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

· Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revi-
sionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-
klusion om effektiviteten af selskabets 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 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 tvivl om selskabets
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 sådanne op-
lysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på
det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begi-
venheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

· Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder no-
teoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder
på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige pla-
cering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

København, den 18. februar 2020

BUUS JENSEN
Statsautoriserede revisorer
CVR-nr. 16 11 90 40

Christoffer Jensen
Statsautoriseret revisor
mne34277
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Foreningsoplysninger

Foreningen RettighedsAlliancen
Vesterbrogade 15, 1.
1620 København

Hjemmeside: www.rettighedsalliancen.dk

CVR-nr.: 36 32 87 97
Stiftet: 19. december 2014
Hjemsted: København
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse Christine Bødtcher-Hansen, Formand
Mads Nedergaard
Sten Hansen
Michael Jensen-Gaard
Maj Hagstrøm
Mads Kierkegaard Jørgensen
Kaspar Lindhardt
Morten Madsen
Henrik Faursby Ahlers
Neel Lykkegaard Andersen

Direktion Maria Fredenslund

Revision BUUS JENSEN, Statsautoriserede revisorer
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note 2019 2018

2 Indtægter 7.812.236 6.151.745
3 Direkte omkostninger -847.792 -379.163
4 Personaleomkostninger -4.282.489 -3.579.488
5 Andre eksterne omkostninger -1.483.644 -1.689.269

Resultat før finansielle poster 1.198.311 503.825

Andre finansielle indtægter 6.416 1.150
Øvrige finansielle omkostninger -30.001 -19.464

Resultat før hensættelser 1.174.726 485.511

Årets hensættelser -835.000 0

Årets resultat 339.726 485.511

Forslag til resultatdisponering:

Overføres til overført resultat 339.726 485.511

Disponeret i alt 339.726 485.511
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Balance 31. december

Aktiver
Note 2019 2018

Anlægsaktiver

Deposita 149.894 147.414
Finansielle anlægsaktiver i alt 149.894 147.414

Anlægsaktiver i alt 149.894 147.414

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 438.103 718.786
9 Andre tilgodehavender 0 61.629

10 Periodeafgrænsningsposter 21.529 18.154
Tilgodehavender i alt 459.632 798.569

Likvide beholdninger 6.040.881 3.998.547

Omsætningsaktiver i alt 6.500.513 4.797.116

Aktiver i alt 6.650.407 4.944.530
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Balance 31. december

Passiver
Note 2019 2018

Egenkapital

Foreningens kapital 0 0
11 Overført resultat 2.473.821 2.134.095
12 Hensat til faglige aktiviteter 835.000 0

Egenkapital i alt 3.308.821 2.134.095

Gældsforpligtelser

Leverandører af varer og tjenesteydelser 63.205 30.000
13 Anden gæld 1.067.610 732.935
14 Periodeafgrænsningsposter 2.210.771 2.047.500

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 3.341.586 2.810.435

Gældsforpligtelser i alt 3.341.586 2.810.435

Passiver i alt 6.650.407 4.944.530

1 Foreningens væsentligste aktiviteter
15 Eventualposter
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