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Foreningsoplysninger

Forening
Forældre og Fødsel

Skibhusvej 22, 2.

 5000 Odense

CVR-nr.: 69833012

Hjemsted: Odense

Regnskabsår:  - 01.01.2022 31.12.2022

Ledelse
Bestyrelse
Mie Ryborg-Larsen, Formand

Signe Amalie Pålsson Nordsted, Næstformand

Henriette Vesterager Funder-Schmidt

Karen Bøhrnsen

Daily Snow Leth

Natasja Asdal

Christiane Falke Bjerregaard-Laursen

Revisor
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
 Østre Havnepromenade 26, 4. sal
 9000 Aalborg
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Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret  -  for 
.

 Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven, jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis.

 Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle 
stilling samt resultatet.

01.01.2022 31.12.2022
Forældre og Fødsel

Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, 
beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

  Odense , den  25.03.2023

Bestyrelse

Mie Ryborg-Larsen
Formand

 

Signe Amalie Pålsson Nordsted
Næstformand

 

Henriette Vesterager Funder-Schmidt

 

Karen Bøhrnsen

 

Daily Snow Leth

 

Natasja Asdal

 

Christiane Falke Bjerregaard-Laursen
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Den uafhængige revisors påtegning

Til bestyrelsen for Forældre og Fødsel

Revisionspåtegningen på årsregnskabet
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for  for regnskabsåret  - , der omfatter 
resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, og noter, herunder anvendt regnskabspraksis og særlige 
specifikationer. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven, jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis.

   Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i 
overensstemmelse med statens regnskabsregler. 

Forældre og Fødsel 01.01.2022 31.12.2022

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, 
  der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af 
bestemmelserne i gældende revisionsinstruks for modtagelse af driftstilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet.
 Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i  revisionspåtegningens afsnit ”Revisors 
ansvar for revisionen af årsregnskabet”.

 Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants’ 
internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er 
gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA 
Code.  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 overensstemmelse 
med årsregnskabsloven, jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis. 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 ledelsen 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 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, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen for modtagelse af driftstilskud fra 
Sundheds- og ældreministeriet, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer 
kan opstå som følge af besvigelser 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 
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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, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen for 
modtagelse af driftstilskud fra Sundheds- og ældreministeriet, foretager vi faglige vurderinger og opretholder 
professionel skepsis under revisionen. Herudover:  

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 besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation 
forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, 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 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 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 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 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 begi-venheder 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 note-
oplysningerne, 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 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.  

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. 

  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 fejlinformation. 

   Vores ansvar er herudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til  
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 årsregnskabsloven. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i årsregnskabsloven. Vi har ikke fundet 
væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Rapporteringsforpligtelser i henhold til erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2:

 Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse 
med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er 
også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de 
aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og 
processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

 I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og 
forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores 
juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte 
dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i
 bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision 
vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter 
skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af 
årsregnskabet. 

 Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, 
skal vi rapportere herom i denne udtalelse. 

 Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

  Aalborg , den  25.03.2022

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33963556

Peter Nørrevang
Statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne11706
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Ledelsesberetning

Hovedaktivitet
Forældre og Fødsel er en almennyttig forening hvis formål er: 

 - At bidrage til forbedre svangreomsorgen gennem sundhedsfremmende og forebyggende forskning samt 
oplysning. 
 - At yde gratis, vidensbaseret og personlig rådgivning om amning 
 - At give brugere af svangreomsorgen indflydelse på udviklingen af svangreomsorgen og på deres eget forløb og 
eventuelle behandling.

Økonomiske forhold
Der er i år opnået et negativt resultat på 21.030 kr., hvorved egenkapitalen udgør på 51.622 kr. pr. 31.12.2022, 
hvilket bestyrelsen vurderer at være tilfredsstillende. 
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Resultatopgørelse for 2022

Note
  

     
2022

kr.
 

     
2021

kr.

Medlemskontingenter 1 35.500 27.574

Tilskud 2 101.416 142.781

Diverse indtægter 10.749 450

Indtægter i alt 147.665 170.805

Andre eksterne omkostninger 3 (126.568) (161.223)

Honoraer (11.788) (14.500)

Gebyrer (1.200) 0

Omkostninger i alt (139.556) (175.723)

Resultat før finansielle poster 8.109 (4.918)

Finansielle omkostninger 4 (1.889) (4.427)

Resultat før aktiviteter 6.220 (9.345)

Årets resultat 6.220 (9.345)

Forslag til resultatdisponering

Overført til egenkapital 6.220 (9.345)

Resultatdisponering 6.220 (9.345)
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Balance pr. 31.12.2022

Aktiver

Note  
2022

kr.  
2021

kr.

Andre tilgodehavender 69.166 1.100

Periodeafgrænsningsposter 1.100 0

Tilgodehavender i alt 70.266 1.100

Likvide beholdninger 122.749 159.445

Omsætningsaktiver i alt 193.015 160.545

Aktiver 193.015 160.545
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Passiver

Note  
2022

kr.      
2021

kr.

Overført overskud eller underskud 78.872 72.652

Egenkapital 5 78.872 72.652

Forudbetalte tilskud 0 27.250

Anden gæld 6 59.143 60.643

Periodeafgrænsningsposter 55.000 0

Kortfristet gæld 114.143 87.893

Gæld i alt 114.143 87.893

Passiver 193.015 160.545
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Noter

 1 Medlemskontingenter

  
2022

kr.  
2021

kr.

Familiemedlemsskab 35.050 25.174

Støttemedlemsskab 450 1.200

Erhverv 0 1.200

35.500 27.574

  2 Tilskud

     
2022

kr.  
2021

kr.

Driftstilskud 69.166 91.957

Aktivitetspulje 32.250 50.824

101.416 142.781

Aktivitetspuljen er bevilget af Sundheds- og Ældreministeriet som tilskud til afholdelse af projekterne 
"Ammerådgiveruddannelse", "Amningens ABC" og "50 års jubilæumskampagne". 

 3 Andre eksterne omkostninger

 
2022

kr.
2021

kr.

Kursusudgifter 14.873 10.500

Øvrige personaleomkostninger 4.440 14.272

Rejseomkostninger 3.210 8.650

Kontorartikler 6.650 104

Porto og gebyrer 962 658

Kontingenter 7.419 7.804

It-udstyr mv. 3.820 0

Konsulentassistance 4.998 6.614

Regnskabsmæssig assistance fra andre end revisor 0 21.569

Honorar til revisor 20.875 15.000

Omkostninger afholdt ifm. projektet Amme-wiki 5.500 16.000

Aktivitetspuljen amme rådgivere og ny uddannelsen 18.033 19.802

Annonce og reklame 250 750

Sponsorat 10.000 0

Hjemmeside 25.538 39.500

126.568 161.223
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 4 Finansielle omkostninger

 
2022

kr.
 2021

kr.

Bankgebyr 1.889 4.349

Renter, skattekonto 0 78

1.889 4.427

 Egenkapital5
Overført 

overskud eller 
underskud

I alt
 

Egenkapital primo 72.652 72.652

Årets resultat 6.220 6.220

Egenkapital ultimo 78.872 78.872

  6 Anden gæld

 
2022

kr.
2021

kr.

Revisorhonorar 20.000 20.000

Feriepenge 19.143 19.143

Skyldig til aktivitetspuljen 20.000 21.500

59.143 60.643
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Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A  
 tilpasset foreningens særlige forhold.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige 
økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

 Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk 
forpligtelse, og 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. Måling efter første indregning sker som beskrevet
 for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

 Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten 
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

 I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de 
beløb, der vedrører regnskabsåret. 

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætning består af kontingenter samt drifts- og aktivitetstilskud.

Medlemskontingenter
Foreningens medlemskontingenter indregnes med den del, der kan henføres til regnskabsåret.

Tilskud
Tilskuddet indregnes med den del, der kan henføres til regnskabsåret.   

Omkostninger
Omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

 Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for 
foreningens medarbejdere.

Finansielle omkostninger
Finansielle omkostninger består af renteomkostninger, nettokurstab vedrørende værdipapirer, gæld, finansielle 
instrumenter og transaktioner i fremmed valuta.
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Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af 
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.  

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende
 regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter bankindeståender.

Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i 
efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.


