Til andelshavermøtet i
Samvirkebryggeriet Oslo SA

Uttalelse om årsregnskapet til Samvirkebryggeriet Oslo SA 2019
Vi har, på bakgrunn av mottatte opplysninger fra Samvirkebryggeriet Oslo SA i form av
bokføring utført av ekstern regnskapsfører, medlems- og uttakslogg og dokumentasjon fra
bankforbindelse, satt opp årsregnskapet for Samvirkebryggeriet Oslo SA for 2019.
Regnskapet viser et underskudd på kr 88 578 som er dekket/disponert iht. spesifikasjon i
årsregnskapet.
Vi har gjennomført nødvendige kontroller for å se til at det ikke foreligger vesentlige feil i det
presenterte årsregnskapet og notene for regnskapsåret.
Vår kontroll omfatter en gjennomgang av 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.
Når det gjelder forhold knyttet til styrets vurdering av fortsatt drift, henviser vi til note fem i
årsregnskapet.
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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