Til andelshavermøtet i
Samvirkebryggeriet Oslo SA

Uttalelse om årsregnskapet til Samvirkebryggeriet Oslo SA 2018
Vi har, på bakgrunn av mottatte opplysninger fra Samvirkebryggeriet Oslo SA sin medlemsog uttakslogg og dokumentasjon fra bankforbindelse, satt opp årsregnskapet for
Samvirkebryggeriet Oslo SA for 2018.
Regnskapet viser et overskudd på kr 172 237 som er disponert iht. spesifikasjon i
årsregnskapet.
Vi har gjennomført nødvendige kontroller for å se at det er samsvar mellom medlems- og
uttakslogg og dokumentasjon fra bankforbindelse.
Videre har vi påsett at omsetning av andeler er korrekt behandlet i regnskapet.
Vi konkluderer således med at regnskapet er satt opp i henhold til et avstemt og
tilfredsstillende grunnlagsmateriale.
Denne uttalelse er kun beregnet på andelshavermøtet i Samvirkebryggeriet Oslo SA og skal
ikke distribueres til andre parter. Dette forholdet har ingen betydning for vår konklusjon.
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Dette dokumentet er signert med elektronisk signatur. En elektronisk signatur er juridisk forpliktende på samme måte som en
håndskrevet signatur på papir. Denne siden er lagt til dokumentet for å vise grunnleggende informasjon om signaturen(e), og på
de følgende sidene kan du lese dokumentet som er signert. Vedlagt finnes også en PDF med signaturdetaljer, og en XML-fil med
innholdet i den elektroniske signaturen(e). Vedleggene kan brukes for å verifisere gyldigheten av dokumentets signatur ved behov.
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