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Hammars Bryggeri AB
2022

Till revisor Thomas Kullman
Detta uttalande lämnas i anslutning till din revision av Hammars Bryggeri ABs finansiella rapporter för
det räkenskapsår som slutade 2021-12-31 som syftar till att du ska ge uttryck för din uppfattning om
huruvida de finansiella rapporterna i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Vi bekräftar följande:
Finansiella rapporter
1. Vi har tagit vårt ansvar för upprättandet av de finansiella rapporterna enligt villkoren för revisionsuppdraget, särskilt att de finansiella rapporterna ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.
2. Betydelsefulla antaganden som vi har använt för att göra uppskattningar i redovisningen är rimliga.

4. För alla händelser efter datumet för de finansiella rapporterna som enligt årsredovisningslagen kräver
justeringar eller att upplysningar lämnas har justeringar gjorts eller upplysningar lämnats. Såvitt vi
känner till har inga sådana händelser förekommit.
5. Effekterna av felaktigheter som inte har rättats är oväsentliga, både enskilt och sammantaget, för de
finansiella rapporterna som helhet. Såvitt vi känner till finns inga sådana felaktigheter.
Lämnad information
1. Vi har försett dig med:
- tillgång till all information som vi har kännedom om och som är relevant för upprättandet av de
finansiella rapporterna, t.ex. bokföring, dokumentation och annat.
- ytterligare information som du har begärt av oss för revisionens syfte.
- obegränsad tillgång till personer inom företaget som du har bedömt att det är nödvändigt att
inhämta revisionsbevis från.
2. Alla transaktioner har bokförts i räkenskapsmaterialet och avspeglas i de finansiella rapporterna.
3. Vi har upplyst dig om att vi inte anser att de finansiella rapporterna kan innehålla väsentliga
felaktigheter som beror på oegentligheter.
4. Vi har upplyst dig om all information som rör oegentligheter eller misstänkta oegentligheter som vi
känner till och som påverkar företaget och inbegriper företagsledningen, anställda som har viktiga
roller inom den interna kontrollen eller andra personer, när oegentligheterna kan ha en väsentlig inverkan på de finansiella rapporterna.
5. Vi har upplyst dig om alla kända fall av överträdelser eller misstänkta överträdelser av lagar och andra
författningar vars effekter skall beaktas när finansiella rapporter upprättas. Inga sådana överträdelser
har förekommit.
6. Vi har upplyst dig om vilka företagets närstående är och om alla närståenderelationer och närståendetransaktioner som vi känner till.
______________________________
Robert Henrysson
Verkställande direktör
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3. Närståenderelationer och närståendetransaktioner har redovisats korrekt och upplysningar har lämnats
enligt årsredovisningslagen.

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering.
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Kurt Olov Robert Henrysson
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