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Movember-kampagne i Danmark
Yderligere oplysninger vedrørende regnskabsaflæggelse for indsamlingen i perioden 1. 
maj 2016 til 30. april 2017.

1. Programmer om mænds helbred – EUR 86.176

1.1 Forskningsprojekt – Aarhus Universitets Hospital – EUR 70.670

Der er foretaget en fordeling på i alt 70.670 Euro til Københavns Universitet af de 
indsamlede midler fra 2015-2016. Tildelingen er den første af et større legat på i 
alt 200.010 Euro for 2016-2018 til forskning i prostatakræft prognostiske faktorer 
og resultater.

1.2 Skabelse af opmærksomhed og uddannelse vedrørende mænds helbred – EUR 
15.506

Udgiften vedrører marketing- og kampagnefremmende udgifter, som er afholdt 
med henblik på at skabe opmærksomhed omkring mænds helbred i løbet af Mo-
vember Europe´s årlige indsamlingskampagne.

Formålet med kampagnen er at øge bevidstheden om mænds helbredsproble-
mer. Kampagnen søger at uddanne mænd om risikoen for prostatakræft, da det 
er en sygdom, som kan helbredes, hvis den påvises og behandles tidligt. Movem-
ber Europe´s mål er at øge antallet af tidlig opdagelse, diagnosticeringer og effek-
tive behandlinger, da dette i sidste ende vil mindske antallet af dødsfald grundet i 
prostatakræft.

Udgifterne i forbindelse med kampagnen omfatter følgende:

! Marketing og fremme af kampagnen: EUR 5.974
! Ansatte, herunder rejseomkostninger: EUR 5.855
! Hjemmeside og andre markedsføringstiltag: EUR 3.678
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Siden Movembers påbegyndelse har Movember betydeligt forøget bevidstheden 
om prostatakræft, testikelkræft og mentalhelbred i det globale samfund og arbej-
der fortsat med at ændre mænds holdning til eget helbred. Mænd er meget min-
dre tilbøjelige til at planlægge og vedligeholde lægebesøg, hvorfor chancen for tid-
lig diagnosticering og effektiv behandling af almindelige sygdomme forringes.

2. Udgifter til fundraising – EUR 16.536

Udgiften til fundraising dækker over udgifter afholdt til Movember Europe’s årlige 
bevidstheds- og fundraisingkampagne. Udgiftsposten dækker udgifter til bankfor-
retninger (kreditkortgebyrer), til medarbejdere og rejseomkostninger i forbindelse 
med selve fundraisingkampagnen og øvrige markedsføringsomkostninger.

Markedsføringsdelen af omkostningerne er afholdt til oversættelses- og korrek-
turlæsningsydelser i forbindelse med oversættelse af alt engelsk materiale til 
dansk, inklusiv hjemmeside, ugentlige kommunikations e-mails og pressemedde-
lelser. Alle Movembers aktiviteter har som formål at fremme opmærksomhed 
omkring og indsamle midler til fordel for mænds helbred.

3. Administrationsomkostninger – EUR 24.198

Administrationsomkostningerne dækker over en række generalomkostninger for-
bundet med ledelsen af kampagnen, herunder juridiske og revisionsomkostnin-
ger, momsomkostninger og en andel af organisationens globale og europæiske 
administrationsudgifter.

3.1 Netto profit

Det negative beløb vist i sammenhæng med overskud af indsamlingen er et resul-
tat af den tidsmæssige forskel mellem indsamling af midler i tidligere år og forde-
linger i henhold til projektet i indeværende år.

4. Yderligere Projekt Investering – EUR 64.670

I tillæg til forbruget på 86.176 Euro til programmer om mænds helbred, nævnt 
ovenfor, er der blevet fordelt i alt 64.670 Euro i juli 2017 til Aarhus Universitets 
Hospital. Dette er anden betaling af et legat på i alt 200.010 Euro til forskning i pe-
rioden 2016-2018 i prostatakræft prognostiske faktorer og resultater.
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Der gøres opmærksom på, at denne anden tildeling ikke er medtaget i regnskabet 
for 2017 og vil blive medtaget som en del i opgørelsen for 2018.


