Til medlemmene i Samvirkebryggeriet Oslo SA

Revisors uttalelse om forenklet revisorkontroll av regnskapet
Vi har utført en forenklet revisorkontroll av det medfølgende regnskapet for Samvirkebryggeriet Oslo
SA, som består av balanse per 31. desember 2021 og resultatregnskap for det avsluttede
regnskapsåret, og et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.
Styrets ansvar for regnskapet
Styret er ansvarlig for å utarbeide regnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret finner
nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et regnskap som ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.
Revisors oppgaver og plikter
Vår oppgave er å gi uttrykk for en konklusjon om det medfølgende regnskapet. Vi har gjennomført
vår forenklede revisorkontroll i samsvar med internasjonal standard for forenklet revisorkontroll
(ISRE) 2400 Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper. ISRE 2400 krever at vi gir
uttrykk for en konklusjon om hvorvidt vi er blitt oppmerksomme på noe som gir oss grunn til å tro at
regnskapet totalt sett ikke i det alt vesentlige er utarbeidet i samsvar med regnskapslovens regler og
god regnskapsskikk i Norge. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og
International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale
uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants
(IEASBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene.
En forenklet revisorkontroll av regnskaper i samsvar med ISRE 2400 er et attestasjonsoppdrag som
skal gi moderat sikkerhet. Revisor utfører handlinger som primært består i å rette forespørsler til
ledelsen og andre i enheten, avhengig av hva som er relevant og å gjennomføre analytiske handlinger
og evaluere beviset som blir innhentet.
Handlingene som utføres ved en forenklet revisorkontroll er av et betydelig mindre omfang enn
handlingene som utføres ved en revisjon i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-er).
Vi avgir følgelig ikke en revisjonsberetning om dette regnskapet.
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Konklusjon
Basert på vår forenklede revisorkontroll er vi ikke blitt oppmerksomme på noe som gir oss grunn til å
tro at dette regnskapet ikke i det alt vesentlige gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til
Samvirkebryggeriet Oslo SA per 31. desember 2021, og av selskapets resultater for det avsluttede
regnskapsåret, i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Lillestrøm, 17. oktober 2022
SLM Revisjon AS

Erik Myhrer
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)
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