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Erklæring om faktiske resultater 

Til Civilstyrelsen 
 
Formålet med denne erklæring om aftalte arbejdshandlinger og begrænsninger i anven-
delse og distribution 
Formålet med vores erklæring er alene at assistere Civilstyrelsen med at verificere, hvorvidt Grundfos 
Holding A/S har angivet korrekte oplysninger i Overskudserklæring over indsamlingen ”Water Mission 
+ Water2Life”. Vores erklæring er udelukkende udarbejdet med det formål, der er nævnt i denne 
erklærings første afsnit og til Deres brug, og den må ikke bruges til noget andet formål eller videregi-
ves til nogen anden. Erklæringen vedrører kun de forhold, der er nævnt ovenfor, og kan ikke ud-
strækkes til at omhandle Grundfos Holding A/S’s regnskab som helhed. 

 
Ledelsens ansvar 

Grundfos Holding A/S har bekræftet, at de aftalte arbejdshandlinger er passende til brug for opga-
ven. Grundfos Holding A/S er ansvarlig for det erklæringsemne, hvorpå de aftalte arbejdshandlinger 
udføres. 

 
Revisors ansvar 

Vi har udført opgaven om aftalte arbejdshandlinger i overensstemmelse med den internationale 
standard om beslægtede opgaver ISRS 4400 (Ajourført), Opgaver om aftalte arbejdshandlinger og 
yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. En opgave om aftalte arbejdshandlinger indebærer, 
at vi udfører de arbejdshandlinger, som er aftalt med Grundfos Holding A/S, samt rapporterer om 
observationerne, som er de faktiske resultater af de udførte aftalte arbejdshandlinger. Vi udtaler os 
ikke om egnetheden af de aftalte arbejdshandlinger. 

 
Denne opgave om aftalte arbejdshandlinger er ikke en erklæringsopgave med sikkerhed. Vi afgiver 
derfor ikke en revisionskonklusion eller udtrykker anden form for konklusion med sikkerhed. 

 
Hvis vi havde udført yderligere arbejdshandlinger, kunne andre forhold være fundet og rapporteret. 
 

Professionel etik og kvalitetsstyring 

Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og International Ethics Standards Board for 
Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) herunder prin-
cipper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu. Det bekræftes, at vi 
er uafhængige i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants’ in-
ternationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code). 

 
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab er underlagt international standard om kvalitets-
styring, ISQC 1, Kvalitetsstyring i firmaer, som udfører revision og review af regnskaber, andre 
erklæringsopgaver med sikkerhed samt beslægtede opgaver, og anvender således et omfattende 
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kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer vedrørende overholdel-
se af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lov og øvrig regulering. 

 

Arbejdshandlinger og observationer 

Vores arbejde har bestået i, at udføre de nedenfor beskrevne arbejdshandlinger, som er aftalt med 
Grundfos Holding A/S vedrørende overskudserklæring over indsamlingen ”Water Mission + Wa-
ter2Life” . 

 
Arbejdshandlinger: 

1. Kontrollere om Grundfos Holding A/S angivne anvendelse af indsamlingsmidlerne for indsam-
lingsperioden 02.07.2019 – 01.07.2020 på i alt 498.327,70 kr. er korrekt. 

 
Observationer: 

1. Vi har konstateret, at Grundfos Holding A/S angivne anvendelse af indsamlingsmidlerne for 
indsamlingsperioden 02.07.2019 – 01.07.2020 på i alt 498.327,70 kr. er korrekt. Vi har kon-
stateret, at pengene er overført til og bekræftet modtaget af den endelige modtager af donati-
onen. 

 
Aarhus, den 12.08.2022 
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