Till Ung Cancer

Oberoende revisors bestyrkanderapport avseende efterlevnad av Giva
Sveriges Kvalitetskod
Vi har granskat Ung Cancers redogörelse daterad 2022-09-28 om att Ung Canceren följer Giva
Sveriges kvalitetskod.

Ung Cancerens ansvar
Det är Ung Cancer som har ansvaret för att ta fram redogörelse om att Ung Cancer följer Giva
Sveriges kvalitetskod och underlag som styrker detta.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala en slutsats avseende Ung Cancers redogörelse på grundval av vår
granskning. Vi har utfört granskningen enligt Giva Sveriges revisionsinstruktion och i enlighet med
ISAE 3000.
Denna revisionsstandard kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för
att uppnå rimlig säkerhet att Ung Cancers redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter.
Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om huruvida Giva Sveriges
kvalitetskod efterlevs. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som
grund för vårt uttalande.

Uttalande
Enligt vår uppfattning är Ung Cancers påstående att Ung Cancer efterlever samtliga krav i koden
rättvisande uttryckt.

Övriga upplysningar
Utan att modifiera vårt uttalande vill vi fästa uppmärksamheten på att ”Oberoende revisors
bestyrkanderapport avseende efterlevnad av Giva Sveriges kvalitetskod” har upprättats enligt Giva
Sveriges regelverk för sina medlemmar. Vårt uttalande grundas på förekomst av dokument, men inte
någon kvalitativ bedömning av dessa handlingar. Denna rapport har upprättats för att Ung Cancer ska
uppfylla kraven från Giva Sverige. Den är därför inte lämplig för andra syften. Vår rapport är endast
avsedd för Ung Cancer och Giva Sverige. Vi tar därför inget ansvar gentemot andra parter som tar del
av denna rapport.
Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift
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