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Foreningsoplysninger 

 
 
 
Foreningen  WIZO DANMARK 
  Postboks 2015 
  Krystalgade 12 

1012  København k  
 
Telefon: 33 93 19 65 
Hjemmeside: www.wizo.dk  
E-post: wizo.dk@post.tele.dk 

   
  CVR nr.: 21 24 68 16 
  Stiftet: 1946 
  Hjemsted: København 
  Regnskabsår: 1/1 - 31/12 
 
 
Bestyrelse  Dorrit Raiter (formand) 
  Lone Nachmann (næstformand og kasserer) 
  Karen Henriksen 
  Karen Melchior 
  Monica Salimanov 
  Ora Oshri 
  Gabriela Rehfeld   
 
 
Revisor  Revisionsfirmaet Ole Poulsen 
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  Lyngby Hovedgade 47, 1. 

2800 Kgs. Lyngby 
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Kassererens årsberetning 

 
 
Tilskuddet fra Tips- og Lotto har i 2017 været 23.000 kr. mindre end sidste år. 
 
WIZO har opfyldt kvoten i 2017 på USD 100.000 med DKK 900.000. 
 
Overskuddet fra den årlige Basar har været lidt mindre end sidste år. Vi takker alle der har været med til 
at bidrage til det fine resultat. 
 
WIZO har et underskud på DKK 746.414 efter ydelse af formålsbidrag. 
 
Olive Tree 
Wizo har i august 2017 haft Olive Tree udstilling på Københavns Rådhus. Dette FREDS arrangement 
har kunnet gennemføres uden udgift for Wizo idet man fik en donation fra Simca Fonden. Tak til fonds-
bestyrelsen for dennes tilskud. 
 
Som nævnt tidligere år er det nødvendigt at øge aktiviteterne væsentligt, gerne ved at finde nye aktivite-
ter såfremt foreningen alene skal ”leve af” indsamlede beløb. 
 
WIZO er givere af gaver dybt taknemmelige for deres donationer, uden hvilke det ikke er muligt at opfyl-
de vore forpligtelser. 
 
WIZO Danmarks kvote for året 2018 er fastsat til USD 100.000. 
 
Vi håber medlemmerne fortsat vil gøre en indsats for vor fælles sag. 
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Ledelsespåtegning 

 
 
 
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar 2017 – 31. de-
cember 2017 for WIZO DANMARK. 
 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
 
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme 
for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017. 
 
Kassererens årsberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold 
beretningen omhandler. 
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 
 
 
København, den 4. april 2018 
 

 
 

I bestyrelsen: 
 
 

____________________          ____________________          ____________________ 
                     Dorrit Raiter                            Lone Nachmann                         Karen Henriksen          
                       (formand)                               (næstformand)  
                                                                         (kasserer)                        
 
 

____________________          ____________________          ____________________ 
                       Ora Oshri                               Karen Melchior                       Monica Salimanov      
 
 
 

 
            ____________________  
                 Gabriela Rehfeld 
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Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 

 
 
Til medlemmerne i WIZO DANMARK 
 
Konklusion med forbehold 
Vi har revideret årsregnskabet for WIZO DANMARK for regnskabsåret 1. januar 2017 – 31. december 
2017 omfattende resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregn-
skabet udarbejdes efter god regnskabsskik og foreningens vedtægter. 
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet bortset fra den mulige indvirkning af det forhold, der er be-
skrevet i afsnittet ”Grundlag for konklusion med forbehold”, giver et retvisende billede af foreningens 
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017, samt af resultatet af foreningens aktivite-
ter for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017 i overensstemmelse med god regnskabsskik 
og foreningens vedtægter. 
 
Grundlag for konklusion med forbehold 
Det har ikke været muligt at kontrollere hvorvidt de i bogføringen førte indtægtsposter, bortset fra ren-
teindtægter, er i overensstemmelse med de faktiske indtægtsbeløb. 
 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yder-
ligere 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 uaf-
hængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer og de yderli-
gere 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 regnskabsskik og foreningens vedtægter. Ledelsen har endvidere ansvaret for den 
interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlin-
formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
 
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsæt-
te driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde års-
regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hen-
sigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 
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Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 

 
 
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin-
formation, 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 revi-
sion, 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. Fejlinformati-
oner kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rime-
lighed 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 profes-
sionel 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, do-
kumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

  
* Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-

onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-
klusion 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 forenin-
gens 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 så-
danne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er base-
ret 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 no-

teoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenhe-
der på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 
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Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 

 
 

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

 
Kgs. Lyngby, den 4. april 2018 

 
Revisionsfirmaet Ole Poulsen 

Statsautoriseret revisionsvirksomhed 
CVR nr. 32 00 81 43 

 
 

Ole Poulsen 
Statsautoriseret revisor 

 
 

 
 
 
 



WIZO DANMARK 7

 
Anvendt regnskabspraksis 

 
 
 
Årsrapporten for WIZO DANMARK for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens 
bestemmelser for klasse B-selskaber med visse tilpasninger fra klasse C. 
 
 
Ændring i anvendt regnskabspraksis 
Der er ingen ændringer i regnskabspraksis i forhold til sidste år. 
 
 
Generelt om indregning og måling 
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdiregule-
ringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, 
herunder afskrivninger og nedskrivninger. 
 
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde for-
eningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 
 
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 forplig-
telser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 
 
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en kon-
stant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af 
eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris 
og nominelt beløb. 
 
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrappor-
ten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 
 
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at 
afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. 
Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. 
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Anvendt regnskabspraksis 

 
 
 
Resultatopgørelsen 
 
Ordinære indtægter, WIZO-aktiviteter samt gaver, arv og indsamlinger 
Indtægter medtages i den takt de indgår. 
 
Der medtages ikke tilgodehavende periodiserede indtægter. 
 
 
Særudgifter 
Særudgifter omfatter omkostninger til medlemsblade, kontingenter til andre foreninger m.v. 
 
 
Administrationsomkostninger 
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til administration, lokaler m.v. 
 
 
Finansielle poster 
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører 
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger. 
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Anvendt regnskabspraksis 

 
 
 
Balancen 
 
Materielle anlægsaktiver 
Grunde og bygninger måles til kostpris. 
 
 
Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien 
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab. 
 
 
Periodeafgrænsningsposter 
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efter-
følgende regnskabsår. 
 
 
Værdipapirer 
Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til kursværdi værdi for obligationer og anskaf-
felsesværdi for andre værdipapirer. 
 
 
Gældsforpligtelser 
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 
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Note 2017 2016

1 Ordinære indtægter 140.285 145.960
2 WIZO-aktiviteter 138.941 164.880
3 Gaver, arv og indsamlinger 67.526 101.798
4 Finansielle poster 191.366 262.679
5 Resultat ved drift af ejendommen Vibekegade 9 5.661 5.146

Indtægter i alt 543.779 680.463

6 Særudgifter 27.415 51.113
7 Personaleudgifter 227.349 243.201
8 Administrationsudgifter 76.634 76.177

Udgifter i alt 331.398 370.491

ÅRETS RESULTAT 212.381 309.972

Forslag til resultatdisponering:

9 Kontant overførsel til Israel 915.050 1.994.200
9 "Lotus" Karmiel 19.285 1.824

Wizo kostskolen "Ahuzat Yeladim" 212.244 0
Tilskud fra Meta Melchiors legat -200.000 0

10 WIZO´s donation til hjælp for den dansk-jødiske menighed,
jf. særskilt regnskab 13.894 16.488

960.473 2.012.512
Overført til kapitalkonto -748.092 -1.702.540

Disponeret i alt 212.381 309.972

Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017
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Note 2017 2016

Materielle anlægsaktiver:
11 Ejendommen Vibekegade 9 50.000 50.000

Materielle anlægsaktiver i alt 50.000 50.000

Tilgodehavender:
Tilgode beregnede renter 0 5.000

12 Tilgodehavender 3.956 7.440

Tilgodehavender i alt 3.956 12.440

Værdipapirer:
13 Aktier m.v. 4.882.442 4.451.489
14 Obligationer m.v. 531.604 1.013.314

Værdipapirer i alt 5.414.046 5.464.803

15 Likvide beholdninger 858.130 1.693.905

AKTIVER I ALT 6.326.132 7.221.148

Balance pr. 31. december 2017

AKTIVER
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Note 2017 2016

Saldo pr. 1. januar 2017 6.192.859 7.886.864
Kursregulering af aktier 100.513 -9.790
Kursregulering af obligationer 12.652 18.325
Overført af årets resultat -748.092 -1.702.540

5.557.932 6.192.859
Legater:

Meta Melchiors legat 61.839 261.839
Selma Nathans udd.legat 193.249 193.249
Kamma Melchiors legat 231.587 231.587
Dagmar Goldsteins rejselegat 145.928 170.928
Simcha Fonden 4.551 50.000

16 EGENKAPITAL I ALT 6.195.086 7.100.462

Mellemregning med Wizo´s donation 30.252 35.358
17 Diverse kreditorer og skyldige omkostninger 91.100 75.634
11 Gæld vedr. ejendommen Vibekegade 9 9.694 9.694

Kortfristede gældsforpligtelser 131.046 120.686

GÆLDSFORPLIGTELSER 131.046 120.686

PASSIVER I ALT 6.326.132 7.221.148

18 Eventualforpligtelser
19 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
20 Skattepligt

Balance pr. 31. december 2017

PASSIVER
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Note 1. Ordinære indtægter 2017 2016

Kontingenter 55.635 52.930
Faderskaber 42.391 48.248
Sponsorship 12.948 19.104
Fødselsdagsfond 21.311 18.478
WIZO bridge 8.000 7.200

Ordinære indtægter i alt 140.285 145.960

Note 2. WIZO-aktiviteter

Bazar:
Indtægter 171.549 186.146
Udgifter -55.680 115.869 -53.485

Diverse arrangementer
Indtægter 3.650 2.250
Udgifter -5.462 -1.812 -4.891

Israelting, bøger, kort o.l.
Indtægter 4.790 9.357
Udgifter -7.835 -3.045 -7.315

Bridge
Indtægter 33.300 37.950
Udgifter -5.370 27.930 -5.132

Olive Tree
Indtægter 45.449 0
Udgifter -45.450 -1 0

WIZO-aktiviteter i alt 138.941 164.880

Specifikationer til regnskab for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017
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Note 3. Gaver, arv og indsamlinger 2017 2016

Modtagne arvebeløb
Arv efter Carl Chr. Lund, rest 0 1.425

Modtagne gaver
Helga Melchiors Familiefond 10.000 10.000
Wilens legat 0 10.000
E. & A. Kurlands legat 3.000 4.000
Gelvans legat 0 4.850
Mosaisk Troessamfunds fælleslegat 6.000 6.000
Øvrige gaver 48.526 65.523

Gaver, arv og indsamlinger i alt 67.526 101.798

Note 4. Finansielle poster

Finansielle indtægter:
Renteindtægt, bank og giro -2.063 -626
Renteindtægt, værdipapirer 6.390 32.718
Udbytte, danske aktier m.v. 187.039 230.587

Finansielle indtægter i alt 191.366 262.679

Note 5. Resultat ved drift af ejendommen Vibekegade 9

Lejeindtægt 47.370 48.830
Ejendomsskat -2.959 -3.026
Fællesudgifter -38.112 -38.112
Diverse -638 -2.546

Resultat ved drift af ejendommen Vibekegade 9 i alt 5.661 5.146

Specifikationer til regnskab for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017
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Note 6. Særudgifter 2017 2016

Bidrag til andre organisationer
Kvinderådet 2.345 2.335
Radio Shalom 1.000 0
Kontingent, D.Z.F. 4.000 4.000
Kontingent, UNICEF 750 750
Kontingent, ECWF 1.845 1.847
Fælleskomiteen 1.000 1.000
Kontingent, ISOBRO 3.100 4.400

14.040 14.332

Andre særudgifter
Nyhedsbrev 3.375 5.125
Seniorklub og Cafe Lysglimt 5.000 0
Cahbad sponsor a Child 5.000 5.000
Uganda Jews 0 1.000
Salem-Shalom 0 5.000
Musikskolen 0 3.000
Annoncering 0 17.656

13.375 36.781

Særudgifter i alt 27.415 51.113

Note 7. Personaleomkostninger

Løn til sekretær 222.732 216.645
Regulering ferieforpligtelse 1.000 22.000
Sociale udgifter 3.408 3.976
Øvrige personaleomkostninger 209 580

Personaleomkostninger i alt 227.349 243.201

Specifikationer til regnskab for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017
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Note 8. Administrationsomkostninger 2017 2016

Husleje 36.405 35.578
Gaver og blomster 1.858 5.612
Rejser 30.170 32.535
Tilskud til rejseudgifter -25.000 -25.000
Mødeudgifter 47 333
Telefon 7.810 9.770
Porto og gebyrer 15.489 15.195
Kontorartikler og tryksager 14.446 17.710
Forsikringer 11.102 12.046
Revision og regnskabsmæssig assistance 25.000 25.000
Edb-konsulent 1.203 7.459
Hjemmeside 5.400 11.000
Dataløn 2.992 3.084
Øvrige udgifter 2.980 2.758

129.902 153.080
Tilskud fra Tips og Lotto -53.268 -76.903

Administrationsomkostninger i alt 76.634 76.177

Note 9. Kontant overførsel til Israel

Ordinær kvote 900.050 1.200.000
Family Unit Hadassim 0 780.150
Pesach kurve 15.000 14.050

915.050 1.994.200
"Lotus" Karmiel 19.285 1.824

Kontant overførsel til Israel i alt 934.335 1.996.024

Specifikationer til regnskab for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017
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Note 10. WIZO´s donation til hjælp for den dansk-jødiske menighed, 2017 2016
jf. særskilt regnskab

WIZO´s aktiviteter i 2017 har indbragt, jf, note 2 138.941 164.880

Heraf tilfalder WIZO´s donation 10 % 13.894 16.488

Note 11. Ejendommen Vibekegade 9

Ejendommen, som består af en ejerlejlighed, er udlagt som arv efter fr. Fela Goldstein.
Ejendommen er medtaget til udlægsværdi.
Gælden vedrørende ejendommen udgør den ved arven opgjorte kapitaliserede hjemfaldspligt.
Hjemfaldspligt i år 2062 mod et vederlag på kr. 18.956 samt værdien af bygningen.
Den offentlige kontante ejendomsværdi pr. 1. oktober 2013 andrager kr. 1.600.000.

Note 12. Tilgodehavender

Tilgodehavender fra basar 3.956 7.440

Tilgodehavender i alt 3.956 7.440

Note 13. Aktier og investeringsbeviser

Danske Bank, depot 4180 157182, aktier til kursværdi
AP Møller Mærsk B 0 56.350
Nordea Bank AB 58.280 60.954
Danske Bank 0 298.380

58.280 415.684

Danske Bank, depot 4180 157182, investeringsbeviser til kursværdi
Danske Invest DK 182.296 193.800
Danske Invest Mix Obligationer Akkum. 2.691.553 2.615.735
Danske Invest Europa 396.580 403.089
Danske Invest Teknologi 29.145 27.621
Danske Invest Global Stock Pick 729.188 0
Nordea Invest Fjernøsten 221.800 174.760
Nordea Invest Aktier 573.600 620.800

4.824.162 4.035.805

Aktier og investeringsbeviser i alt 4.882.442 4.451.489

Specifikationer til regnskab for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017



WIZO DANMARK 18

Note 14. Obligationer og investeringsbeviser 2017 2016

Danske Bank, depot 4180 157182:
NYK Var. 21 E 500CF6DA 0 333.178
2 % Real DK 21 S 2029 484.096 631.585

484.096 964.763
Danske Bank, depot 4180 157182, investeringsbeviser til kursværdi

Danske Invest Europæiske Obligationer 47.508 48.551
47.508 48.551

Obligationer og investeringsbeviser i alt 531.604 1.013.314

Note 15. Likvide beholdninger

Kasse 9.785 5.549
Danske Bank 9027386 53.165 84.321
Danske Bank checkkonto 071571 83.557 130.617
Danske Bank 071598 711.623 1.473.418

Likvide beholdninger i alt 858.130 1.693.905

Specifikationer til regnskab for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017
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Note 16. Egenkapital 2017 2016

Regnskabsmæssig egenkapital 5.557.932 6.192.859

De samforvaltende legater:
Meta Melchiors legat 261.839 261.839
   Ahuzat Yeladim -200.000 0
Selma Nathans udd.legat 193.249 193.249
Kamma Melchiors legat 231.587 231.587
Dagmar Goldsteins rejselegat 170.928 195.928
     Uddelinger i 2017 -25.000 -25.000

De samforvaltende legater i alt 632.603 857.603
Simcha Fonden 50.000 50.000

Køb af maleri -9.795 0
Olive Tree udstilling på Kbh. Rådhus -35.654 0

Egenkapital opgjort til kursværdi i alt 6.195.086 7.100.462

Diverse kreditorer og skyldige omkostninger

Skyldige øvrige omkostninger 56.661 44.142
Forudbetalt bridgearrangement 2.400 0
A-skat og Am-bidrag 5.039 5.492
Ferieforpligtelse 27.000 26.000

Diverse kreditorer og skyldige omkostninger i alt 91.100 75.634

Note 18. Eventualforpligtelser

Foreningen har ingen eventualforpligtelser.

Note 19. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Foreningen har ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.

Note 20. Skattepligt

WIZO DANMARK er undtaget fra skattepligt, da WIZO DANMARK er en almennyttig forening.

Foreningen er dog skattepligtig af indtægt ved erhvevsmæssig virksomhed samt fortjeneste
eller tab ved afhændelse, afståelse eller opgivelse af formuegoder, der har tilknytning til
den erhvervsmæssige virksomhed.

Wizo Danmark er godkendt i henhold til Ligningslovens § 8 A.

Specifikationer til regnskab for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017
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Ledelsespåtegning for fonde og legater 

 
 
 
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for perioden 1. januar 2017 – 31. 
december 2017 for WIZO´s donation til hjælp for den dansk-jødiske menighed 
 
Årsregnskabet er aflagt i efter god regnskabsskik. 
 
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af legatets aktiver, passiver og finan-
sielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af legatets aktiviteter og pengestrømme for 
regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017. 
 
Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 
 
 
København, den 4. april 2018 

 
I bestyrelsen: 
 
 

____________________          ____________________          ____________________ 
                     Dorrit Raiter                           Lone Nachmann                         Karen Henriksen          
                       (formand)                               (næstformand)  
                                                                         (kasserer)                        
 
 

____________________          ____________________          ____________________ 
                       Ora Oshri                               Karen Melchior                        Monica Salimanov      
 

         
 
 
 
              ____________________  
                  Gabriela Rehfeld 
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Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 

 
 
Til medlemmerne i WIZO DANMARK 
 
Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for WIZO´s donation til hjælp for den dansk-jødiske menighed for perio-
den 1. januar 2017 – 31. december 2017 omfattende resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnska-
bet udarbejdes efter god regnskabsskik og legatets vedtægter. 
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af legatets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2017, samt af resultatet af legatets aktiviteter for perioden 1. januar 
2017 - 31. december 2017 i overensstemmelse med god regnskabsskik og legatets vedtægter. 
 
Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yder-
ligere 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 uaf-
hængige af legaterne i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer og de yderlige-
re 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 regnskabsskik og legatets vedtægter. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne 
kontrol, som ledelsen anser 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 legatets 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 
opløse legaterne, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 
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Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 

 
 
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejl-
information, 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. Fejlin-
formationer 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 beslut-
ninger, 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 profes-
sionel 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 sammensvær-
gelser, 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 legatets interne kontroller. 

  
* 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 legatets 
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 legaterne 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 begivenhe-
der på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 
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Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 

 
 

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

 
Kgs. Lyngby, den 4. april 2018 

 
Revisionsfirmaet Ole Poulsen 

Statsautoriseret revisionsvirksomhed 
CVR nr. 32 00 81 43 

 
 

Ole Poulsen 
Statsautoriseret revisor 
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2017 2016
Indtægter
Donation fra WIZO I DANMARK 13.894 16.488

Årets overskud overført til dispositionskonto 13.894 16.488

Mellemregning med WIZO 30.252 35.358

AKTIVER I ALT 30.252 35.358

Dispositionskonto:
Saldo pr. 1. januar 2017 35.358 42.870
Årets overskud 13.894 16.488

49.252 59.358
Ydet formålsbidrag:
Sikkerhed 7.000 7.000
9. klasse 0 5.000
DJUS 0 12.000
SJUF kongres 12.000 0

PASSIVER I ALT 30.252 35.358

WIZO´s donation til hjælp for den dansk-jødiske menighed

Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017

AKTIVER

PASSIVER

Balance pr. 31. december 2017
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