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Erklæring om faktiske resultater 

 
Til Civilstyrelsen 

Vi har udført de arbejdshandlinger, som blev aftalt med Dem, og som er angivet nedenfor vedrøren-

de Grundfos Holding A/S. Vores arbejde er udført i overensstemmelse med den internationale stan-

dard om aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav 

ifølge dansk revisorlovgivning. Arbejdshandlingerne blev udelukkende udført for at hjælpe Civilstyrel-

sen til at vurdere, hvorvidt Grundfos Holding A/S har angivet korrekte oplysninger i Overskudserklæ-

ring over indsamlingen ”Water2Life” og er opsummeret som følger: 

 

1. Vi har kontrolleret, om Grundfos Holding A/S angivne anvendelse af for indsamlingsperioden 

02.07.2018 – 01.07.2019 på i alt 101.269,27 kr. er korrekt. 

 

Vi har fundet følgende forhold: 

 

2. Vi har konstateret, om Grundfos Holding A/S angivne anvendelse af for indsamlingsperioden 

02.07.2018 – 01.07.2019 på i alt 101.269,27 kr. er korrekt. Vi har konstateret, at pengene 

er overført til og bekræftet modtaget af den endelige modtager af donationen Water Mission 

til projekter i Honduras. 

 

Da ovennævnte arbejdshandlinger hverken er revision eller review i overensstemmelse med interna-

tionale standarder om revision eller review og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, udtryk-

ker vi ikke nogen grad af sikkerhed omkring Grundfos Holding A/S overholdelse af kravene i bevillin-

gen. 

 

Hvis vi havde udført yderligere arbejdshandlinger, revideret eller udført review omkring Grundfos 

Holding A/S overholdelse af kravene i bevillingen i overensstemmelse med internationale standarder 

om revision eller review og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, kunne andre forhold være 

fundet og rapporteret til Civilstyrelsen. 

 

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet med det formål, der er nævnt i denne erklærings første 

afsnit og til Civilstyrelsens brug, og den må ikke bruges til noget andet formål eller videregives til 
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nogen anden. Erklæringen vedrører kun det forhold, der er nævnt ovenfor, og kan ikke udstrækkes til 

at omhandle Grundfos Holding A/S regnskab som helhed. 

 

Aarhus, den 15.11.2021 
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