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Til ejeren af Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed for 
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, 
resultatopgørelse, balance og noter.
Årsregnskabet udarbejdes efter vedtægter og foreningens sædvanlige regnskabspraksis.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af 
virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i 
overensstemmelse med vedtægter og foreningens sædvanlige regnskabspraksis.

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 nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit
“Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet“. Vi er uafhængige af virksomheden
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 og krav. Det er vores
opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag
for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Årsregnskabet er udarbejdet og opstillet efter foreningens vedtægter og sædvanlig regnskabspraksis.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende
billede i overensstemmelse med vedtægter og foreningens sædvanlige regnskabspraksis. Ledelsen
har endvidereansvaret 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 virksomhedens 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 virksomheden, 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. 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
træffer på grundlag af årsregnskabet.
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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:

Skive, den 10. marts 2021

REVISION LIMFJORD
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 41 45 45 55

Hans Friis Børsting
Registreret revisor
MNE-nr.: mne17237
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Vi kommunikerer med den øverste ledelse 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.

· 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 fejlin-
formation 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 revisions-
handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion 
om effektiviteten af virksomhedens 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 usikker-
hed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om virksomhedens evne til 
at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspå-
tegning 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 begivenheder eller forhold kan dog 
medføre, at virksomheden 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.



RESULTATOPGØRELSE

Spec. År År 
2020 2019

Kontingent 17.690 17.915
Gaver 1 93.188 93.302
Rejsetilskud 0 0
Materialesalg 0 220

INDTÆGTER I ALT 110.878 111.437

Udgifter:
Internationalt kontingent 22.161 23.164
Kontingent andre foreninger 500 1.000
Materialeindkøb, nedskrevet varelager 2 1.100 220
Gaver/blomster 385 220
Bidrag ydet til andre foreninger 3 16.750 15.000
Indsamlingsnævnet 1.100 1.100
Husleje, el og varme 27.110 27.929
Telefon, porto og internet 5.509 5.079
Kontorudgifter 549 3.097
Revisorhonorar 16.448 12.239
Depot og gebyr 0 50
Forsikring 1.422 1.352
Folkemøde 0 0
Møder 2.311 3.147
Landsmøde 0 3.870
Møder og rejser i udlandet 4 5.736 13.972
Medlemspleje 2.291 0
Afskrivninger printere mm 2.000 0

Udgifter i alt 105.372 111.439

ÅRETS RESULTAT 5.506 -2
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BALANCE  PR. 31. DECEMBER 2020

31.12.2020 31.12.2019
AKTIVER

Danske Bank 3668000622 102.184 142.266
Varelager, salgsmaterialer 0 1.100
Tilgodehavende kulturstyrelsen 48.688 0
Printer, computere 0 2.000

AKTIVER I ALT 150.872 145.366

PASSIVER

FORMUE
Saldo 1/1 2020 138.366 138.368
Overført resultat, kvindernes int. Liga 5.506 -2

FORMUE PR. 31.12.2020 143.872 138.366

Skyldig omkostninger 0 0
Skyldigt revisorhonorar 7.000 7.000

PASSIVER I ALT 150.872 145.366
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SPECIFIKATIONER 2020

1/1-31/12 2020 1/1-31/12 2019

1  Modtaget gaver:

Sigrid og Harry Lindholm Christensens støttefond 44.500 44.500
Kulturstyrelsen 48.688 48.802

I alt 93.188 93.302

2  Materialeindkøb, nedskrevet varelager:

Materialekøb 0 0
Varelager, primo 1.100 1.320
Varelager, ultimo 0 -1.100

I alt 1.100 220

3  Bidrag ydet til andre foreninger:

Refugees.dk 1.200 1.200
Trampolinhuset 300 0
Kvinde til kvinde 10.500 10.000
Kvinder i sort 2.250 0
Nødherberg 0 1.800
Bedsteforældre for asyl 0 2.000
SOS racisme 1.000 0
Hiroshimadag 1.000 0
Krystalnat 500 0

I alt 16.750 15.000

4  Møder og rejser i udlandet:

Rejse, Bruxelles 0 0
WILPF kongres 5.736 13.972

I alt 5.736 13.972
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