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Majornas Bryggeri Ekonomisk Förening
Org.nr. 769627-4716

r ÖnvLr,rNrNGsBEn:irrnr,sn
Ä,rsredovisningen åir upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att brygga, sälja och distribuera öl
och andra drycker. Föreningen kommer även i viss utsträckning att framställa andra livsmedel samt sälja
bryggerirelaterade produkter och råvaror. Föreningen kommer också tillhandahålla kurser, ölprovningar samt arbeta för
att lyfta fram bryggeri- eller bryggerirelaterad historia. Föreningens verksamhet skall präglas av god kvalite och
hantverksmässig produktion, dzir ekologiska och nåirproducerade råvaror och utrustning ges så stort utrymme som
möjligt. Föreningen skall sträva efter att ta fram glutenfria altemativ. Föreningen vill vara en aktiv part i det lokala
kultur- och niiringslivet och arbeta för att framja stadsdelen Majorna i Göteborg.
Företagets säte är Göteborg

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under riikenskapsåret inleddes försäljning via Systembolaget. Vi har även börjat producera en sort folköl som säljs i ett
antal dagligvarubutiker. I övrigt präglades verksamheten till stor del av den globala pandemin av Covid-19.
Företaget har under riikenskapsåret ansökt om korttidsarbete, sett över kostnader för råvaror, övriga omkostnader samt
personalkostnader. I samband med hårdare restriktioner har besöksantalet i restaurangen minskat markant och extern
försäljning till andra restauranger i stort sett upphört.

Flerårsöversikt

Nettoomsättning

Resultat efter finansiella poster

Summa tillgångar

Förändringar i eget kapital

Belopp vid årets ingång

Å.rets resultat

Belopp vid årets utgång

2020

4 974 69r
-1 065 987

2 4r2884

Medlems-
insatser

5 000

2019

I 096 072

-455 130

3 063 283

2018

265 495

14 035

238 63r

2017

168 656

-55 0Zr
221 678

Uppskrivn.-
fond

0

Upplåtelse- Fond för yttre
avgifter underhåll

00

Fritt eget

kapital
-508 956

-1 065 987

5 000 00 0 -1 574943
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Majornas Bryggeri Ekonomisk Förening
Org.nr. 769627-4716

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat

Ä,rets resultat

Förslag till disposition:

Balanseras i ny råikning

-508 956

-1 065 987

-r 574943

-I 574 943

-r 574943

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansriikningar med tillhörande noter.
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Majornas Bryggeri Ekonomisk Förening
Org.nr. 7696274716

RE,SULTATNIiTNTNC

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning

Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor
och pågående arbete för annans råikning

Övriga rörelseintäkter

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

Övriga rörelsekostnader

Summa rörelsekostnader

Rörelseresultat

Finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter

Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Årets resultat

Not
2020-01-01
2020-12-31

4 974 69r

24t 328

245 948

2019-01-01
2019-12-31

r 096 072

0

0

2

5 461 967

-1 851 957

-r 936097

-2 507 5r2

-1,57 937

-J

r 096 072

-543 077

-753 978

-187 474

-56 705

-77

-6 453 506

-99r 539

-74 448

-r 541 3It

-445 239

-9 891

-74 448

-1 065 987

-1 065 987

-9 891

-455 130

-455 130

-1 065 987 -4551.30
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Majornas Bryggeri Ekonomisk Förening
Org.nr. 769627-4716

BALANSRIiKNING

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.
F?irdiga varor och handelsvaror

Summa varulager

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank
Kassa och bank

Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMATILLGÅNGAR

Not
2020-12-31

600 003

89t 732

J

4

2019-12-31.

4r4269
| 062 673

I 49r 735

I 491 735

241 328

r 476 942

| 476942

0

24t 328

109 913

1,01,567

32t 721

0

18 300

436 982
368212

533 20r

146 620

823 494

762847
146 620

92r t49

2412884

762847

1 586 341

3 063 283
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Majornas Bryggeri Ekonomisk Förening
Org.nr. 769627471,6

BALANSRJiKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Medlemsinsatser

Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat

Ä,rets resultat

Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Övriga skulder

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Förskott från kunder

Leverantörsskulder

Skatteskulder

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda int?ikter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not
2020-12-31

5 000

5

2019-12-31

5 000

5 000

-508 956

-1 065 987

5 000

-53 826

-455 130

5

-t 574 943

-1 569 943

826 r22

674255

-508 956

-503 956

L 044 301

439 153

I 500 377 r 483 454

358 590

2750
667 098

0

r 055 347

0

296399

4070r
665 935

t4 433

1 393 093

71 889

2 482 450

2 412884

2 083 785

3 063 283
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Majornas Bryggeri Ekonomisk Förening
Org.nr. 769627-471,6

NOTER

Not I Redovisnings- och värderingsprinciper

Å'rsredovisningen åir upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
(BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

M ateriella anlög gnin g s till gångar

Tillämpade avskrivningstider:

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Inventarier, verktyg och installationer

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda

Medelantal anställda har varit

Noter till balansräkningen

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

Ingående anskaffningsvåirden

hköp
Utgående anskaffningsviirden

Ingående avskrivningar

Å,rets avskrivningar

Utgående avskrivningar

Redovisat vfude

Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av föreningen betalda

niirvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

2020

2020-12-31

419 372

230 000

Antal år

5-10

3-10

2019

6,00

2019-12-31

0

419 372

6,00

649 372

-5 103

-44266

4r9 372

0

-5 103

-49 369 -5 103

600 003 414269
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Majornas Bryggeri Ekonomisk Förening
Org.nr. 7696274716

NOTER

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

Ingående anskaffningsvåirden

hköp
Förs iilj ningar/utrangerin gar

Utgående anskaffningsviirden

Ingående avskrivningar

Återförda avskrivningar på
försälj ningar/utran geringar

Åcets avskrivningar

Utgående avskrivningar

Redovisat viirde

Not 5 Långfristiga skulder

Förfaller mellan 2 och 5 år

Ovriga noter

Not 6 Stiiltda säkerheter

Företagsinteckningar

Tillgångar med äganderättsförbehåll

Summa ställda säkerheter

Not 7 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets
slut

2020-12-31

t 174315

34368
-189 598

2019-12-31

189 598

984 7t7
0

I 019 085

-ttI 642

97 9s9

-rr3 67t

r r74315
-60 040

0

-5r 602
-r27 354 -TIL 642

89t 731

2020-12-31

r 500 377

t 062 673

2019-12-3t

r 483 454

| 500 377

2020-12-31

2 460 000

5r8 467

I 483 454

2019-t2-31

750 000

685 847

2978 467 | 435 847

Styrelsen bedömer att utbrottet av Corona-pandemin skulle kunna få negativa effekter på företagets
resultat på nya året, men kan i dagsläget inte kan bedöma omfattningen av dessa. Styrelsen följer
aktivt utvecklingen och vidtar löpande åtgärder för att begränsa effekterna. Bland annat lanserades ett
besparingsprogram våren 2020 för att proaktivt parera de utbuds- och efterfrågeförändringar som
Corona-pandemin bedöms medföra. Programmet omfattar såväl korttidspermitteringar, korttidsvecka,
föråindrade inköpsrutiner som allmänna kostnadsbesparingar.
Trots ovan beskrivna åtgtirder kan styrelsen inte utesluta att de väsentliga osåikerhetsfaktorer som följer av
Coronapandemin kan komma att medföra betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta sin verksamhet i
nuvarande skepnad.

Sida 8 av 9



Majornas Bryggeri Ekonomisk Förening
Org.nr. 7696274716

NOTER

Göteborg 2021-Af,- / I

Anna-Cajsa Nurman
--

->-
Cristian Odin

-U^ L"-U
Martin Karlsson

V revisionsberättelse har lämnats den

AB

\{€ zozt

3'"Jfl
revrsor
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Tnazars

REVISIONSBERIiTTELSE

Till ftireningsstämman i Majornas Bryggeri Ekonomisk Förening
Org. nr 769627-4716

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen ör Majornas
Bryggeri Ekonomisk Förening för är 2020.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av Majomas Bryggeri Ekonomisk Förening:s
finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess
finansiella resultat ör året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.

Vi tillstyrker därftir att föreningsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen.

Grund ftir uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt Intemational Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revrsorrs
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Majomas Bryggeri
Ekonomisk Förening enligt god revisorssed i Sverige och har i
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den intema
konholl som de bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av öreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksam-
heten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet
om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att
aweckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av siikerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra
uttalanden. Rimlig siikerhet är en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund
av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:

r identifierar och bedömer vi riskema för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på misstag, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till
följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av
intem kontroll.

r skaffar vi oss en förståelse av den del av ftireningens
intema kontroll som har betydelse för vår revision för att
utforma granskningsåtgiirder som är lämpliga med hänsyn
till omständigheterna, men inte ltir att uttala oss om
effektiviteten i den interna kontrollen.

o utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.

r drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osiikerhetsfaktor, måste
vi i revisionsberättelsen ftista uppmärksamheten på
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga
osiikerhetsfaktom eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen.
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas
fram till datumet frir revisionsberättelsen. Dock kan
framtida händelser eller förhållanden göra att en förening
inte längre kan fortsätta verksamheten.

o utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de
underliggande hansaktionema och händelserna på ett sätt
som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den
interna kontrollen som vi identifierat.
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Tnazars

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens förvaltning för Majomas Bryggeri
Ekonomisk Förening för är 2020 samt av förslaget till
dispositioner behäffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar förlusten enligt
förslaget i örvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet ör räkenskapsåret.

GrundJiir uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Majomas Bryggeri
Ekonomisk Förening enligt god revisorssed i Sverige och har i
övrigt fullgiort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund ör våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om
utdelningen iir försvarlig med hiinsyn till de krav som
föreningens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på
storleken av föreningens egna kapital, konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och
förvaltningen av föreningens angelägenheter. Detta innefattar
bland annat att fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska
situation och att tillse att föreningens organisation är utformad
så att bokföringen, medelsförvaltningen och fiireningens
ekonomiska angelägenheter i öwigt kontrolleras på ett
betryggande sätt.

Revisorns ansvst

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
vårt uttalande om ansvarsfrih et, är att inhämta revisionsbevis ftjr
att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot i något väsentligt avseende:

r företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
föreningen, eller

. på något annat sätt handlat i strid med lagen om
ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller
stadgama.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om
detta, är att med rimlig grad av siikerhet bedöma om örslaget iir
förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
för att en revision som utörs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett

förslag till dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte är
förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens vinst
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna.
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på
vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga ftir
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild
betydelse ftir föreningens situation. Vi går igenom och prövar
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgiirder och andra
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om
ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens
förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller
förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med lagen om
ekonomiska föreningar.
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