
LPOG Statsautoriserede Revisorer

Uafhængig revisors erklæring
Til Komitéen i "Støttegruppen Jamie" og Indsamlingsnævnet
Vi har fået som opgave at afgive erklæring om, hvorvidt overskuddet fra
mdsamBngen, Joumakir. 15-920-01113, er anvendt i overensstemmelse med
indsamlingens formål.

Oplysningerne afgives udelukkende til brug for Indsainlingsnævnet og kan som følge
heraf være uegnet til andet formål. Vores konklusion afgives med begrænset
sikkerhed.

Ledelsens ansvar

Støttekomitéens medlemmer har ansvaret for at overskuddet fra indsamlingen er
anvendt i overensstemmelse med indsamlingens formål.

Revisors ansvar

Vores ansvar er på grundlag af vores undersøgelser at udtrykke en konklusion om,
hvorvidt overskuddet er anvendt i overensstemmelse nied tndsamlingens formål.

Vi har udført vores imdersøgelser i overensstemmelse med ISAE 3000, Andre
erklærmger med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle
oplysninger samt yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning med henblik på at
opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion.

LPOG ApS, Statsautoriserede Revisorer er underlagt international standard om
kvalitetsstyring, ISQC l, og anvender således et omfattende kvalitetsstyringssystem,
henmder dokumenterede politikker og procedurer vedrørende overholdelse af etiske
krav/ fagUge standarder og gældende krav i lov og øvrig regulering.

Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i FSR - danske
revisorers retiiingslinjer for revisors etiske adfærd (Etiske regler for revisorer), der
bygger på de grundlæggende principper om integritet, objektivitet, faglig kompetence
og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd.

Som led i vores undersøgelser har vi stikprøvevist sammenholdt oplysningerne i
komitéens opgørelse med underliggende bUag og anden dokumentation med henblik
på at konstatere, om de foretagne registreringer imderstøtter oplysningerne. Vi har
endvidere foretaget forespørgsler til støttekomitéens medlerruner.

Omfanget af de handlinger, vi har udført ved vores undersøgelser/ er mindre end ved
en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed. Som følge heraf er den grad af
sikkerhed, der er for vores konklusion, betydeligt mindre end den sikkerhed/ der ville
være opnået, hvis der var udført en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed.
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Konklusion

På grundlag af det udførte arbejde og det opnåede bevis er vi ikke blevet bekendt med
forhold, der giver os grund til at mene, at overskuddet fra indsamlingen ikke er
anvendt i overenssteminelse med indsamlingens formål.

Frederikssund, den 3. december 2018
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