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Den uafhængige revisors erklæring om de faktiske re-
sultater af de aftalte arbejdshandlinger vedrørende an-
vendelse af indsamlede midler 

Til Movember Europe, Denmark Campaign 
Vi har udført de arbejdshandlinger, der blev aftalt med jer, og som er angivet nedenfor 
vedrørende anvendelse af indsamlede midler, modtaget under Indsamlingsnævnet, j. nr. 
18-920-02518, med indtægter 163.457 EUR og udgifter 137.998 EUR, netto 25.459 EUR
for perioden 1. maj 2018 – 30. april 2019.

Vores arbejde er udført i overensstemmelse med den internationale standard om aftalte 
arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge 
dansk revisorlovgivning.  

Arbejdshandlingerne er udelukkende udført med det formål at hjælpe jer til at dokumen-
tere: 

1. At midlerne er overført til fondens disposition næste år og fremgår af regnskabet.

Faktiske resultater 
Vi kan konstatere følgende forhold: 

Ad 1. At midlerne er overført til fondens disposition næste år, hvilket fremgår af seneste 
regnskab. 

Afslutning 
De arbejdshandlinger, vi vil udføre, udgør hverken en revision eller et review udført i 
overensstemmelse med internationale standarder om revision eller om review og yderli-
gere krav ifølge dansk revisorlovning, og vi vil som følge heraf ikke udtrykke nogen grad 
af sikkerhed om anvendelse af indsamlede midler. 

Hvis vi havde udført yderligere arbejdshandlinger, revideret eller udført review i overens-
stemmelse med internationale standarder om revision eller review og yderligere krav 
ifølge dansk revisorlovning, kunne andre forhold muligvis være fundet og rapporteret til 
jer. 
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Vores erklæring er udelukkende udarbejdet med det formål, der er nævnt i denne er-
klærings indledning, og til jeres brug og må ikke anvendes til andre formål eller videre-
gives til nogen anden. Erklæringen vedrører kun de forhold, der er nævnt ovenfor, og 
kan ikke udstrækkes til at omhandle Movember Europe, Denmark campaign som hel-
hed. 

København, den 23. november 2020 
KPMG 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 25 57 81 98 

Jesper Bo Pedersen 
statsaut. revisor 
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