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Movember Europe, Denmark campaign
Indsamlingsregnskab 2018/19

Ledelsespåtegning
Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt indsamlingsregnskabet for Movember 
Europe, Denmark campaign for indsamlingsperioden 1. maj 2018 - 30. april 2019.
Indsamlingerne er foretaget i henhold til tilladelse j.nr. 18-920-02518 og i overensstem
melse med Indsamlingsloven med tilhørende bekendtgørelse
Det opstillede indsamlingsregnskab for Movember Europe, Denmark campaign for pe
rioden 1. maj 2018 - 30. april 2019 er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabs
bestemmelserne i Indsamlingsloven og tilhørende bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 
2014.

København, den 22. oktober 2019 
Ledelsen:

Anjre-Céclle Berthier 
Country Director

Mike Nybroe 
Movember 
Representative, 
Danmark

Virginie Lafougere 
CFO
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Den uafhængige revisors erklæring på indsamlings-
regnskab 

Til indsamlingsnævnet og ledelsen af Movember Group Pty Limited 

Erklæring på indsamlingsregnskab 

Konklusion 
Vi har revideret indsamlingsregnskabet for Movember Europe, Denmark campaign for 
regnskabsåret 1. maj 2018 - 30. april 2019.  

Overskuddet fra indsamlingen udgør 25.459 Euro. 

Indsamlingsregnskabet er udarbejdet på grundlag af lov om indsamling mv. nr. 511 af 
26. maj 2014 (Indsamlingsloven) og Bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om offent-
lige indsamlinger (Bekendtgørelsen). 

Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet i alle væsentlige henseender er udar-
bejdet i overensstemmelse med Indsamlingsloven og regnskabsbestemmelserne i Be-
kendtgørelsen. 

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revi-
sion og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt Bekendtgørelsen. Vores 
ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens 
afsnit "Revisors ansvar for revisionen af indsamlingsregnskabet". Vi er uafhængige af 
virksomheden i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IES-
BA'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 vo-
res konklusion. 

Fremhævelse af forhold i indsamlingsregnskabet 

Anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og anvendelse 
Vi henleder opmærksomheden på, at indsamlingsregnskabet er udarbejdet i henhold til 
regnskabsbestemmelserne i Bekendtgørelsen. 

Indsamlingsregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe Movember til over-
holdelse af de regnskabsmæssige bestemmelser i Bekendtgørelsen. Som følge 
heraf kan indsamlingsregnskabet være uegnet til andet formål.  
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Den uafhængige revisors erklæring på 
indsamlingsregnskab 
Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Movember og Indsamlingsnævnet 
og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter end tilskudsmodtager og tilskuds-
giver.  

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold. 

Ledelsens ansvar for indsamlingsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et indsamlingsregnskab, der i alle væsentlige 
henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med Indsamlingsloven og til-
hørende Bekendtgørelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som 
ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et indsamlingsregnskab uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.  

Revisors ansvar for revisionen af indsamlingsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om indsamlingsregnskabet 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 Dan-
mark, 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 indsamlingsregnskabet. 

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 vur-
deringer og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover 

— identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i indsamlingsregn-
skabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisi-
onshandlinger 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 væsent-
lig 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 revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for 
at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol 
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Den uafhængige revisors erklæring på 
indsamlingsregnskab 
— tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er pas-

sende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledel-
sen har udarbejdet, er rimelige 

— tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af indsamlingsregn-
skabet, samt om indsamlingsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og 
begivenheder i overensstemmelse med Indsamlingsloven og tilhørende Bekendtgø-
relse. 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tids-
mæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, her-
under eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under 
revisionen. 

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering 

Overtrædelse af Bekendtgørelse om offentlige indsamlinger 
Vi henleder opmærksomheden på, at indsamlingen ikke er deponeret på en bankkonto 
oprettet specifikt til dette formål, hvilket er et brud på kravet i §7 i Bekendtgørelse nr. 820 
af 27. juni 2014 om offentlige indsamlinger. 

Indsamlingsregnskabet for sidste indsamlingsperiode (1. maj 2017 – 30. april 2018) er 
ikke offentliggjort på Movembers danske hjemmeside, hvilket er et brud på kravet i §9 i 
Bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om offentlige indsamlinger. 

 

København, den 22. oktober 2019 
KPMG 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 25 57 81 98 

Jesper Bo Pedersen  
statsaut. revisor  
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Indsamlingsregnskab 1. maj 2018 – 30. april 2019 

Resultatopgørelse 
    
EUR  2019 2018     
Indtægter    
Indsamling – gaver og donationer  163.457 136.336     
Total indtægter  163.457 136.336     
Omkostninger    
Mænds helbredsprojekt  89.110 85.271 
Fundraising  26.066 19.201 
Administration  22.822 8.583     
Total omkostninger  137.998 113.055     
    
Resultat af indsamling  25.459 23.281       
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Indsamlingsregnskab 1. maj 2017 – 30. april 2018 

Balance 
    
EUR Note 2019 2018     
AKTIVER    
Mellemregning    
Mellemregning med Movember Foundation  59.405 33.946     
Total mellemregning  59.405 33.946     
    
TOTAL AKTIVER  59.405 33.946      
    
PASSIVER    
Egenkapital    
Overført resultat  59.405 33.946     
    
Total egenkapital  59.405 33.946     
    
TOTAL PASSIVER  59.405 33.946      
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Regnskabspraksis 
Indsamlingsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med almindelig anerkendt 
regnskabspraksis. Indsamlingsregnskabet indeholder modtagne donationer, der indsæt-
tes på en bankkonto. Omkostninger, der er opstået for at tilvejebringe de modtagne do-
nationer, er medtaget med beløb fragået bankkontoen eller allokeret fra moderselskabet 
Movember Foundation PTY Limited. 

 




