Verksamhetsberättelse

2021
Möja Konsumtionsförening
ekonomisk förening

Kallelse till stämma
Medlemmar i Möja Konsumtionsförening
kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Onsdagen den 11/5-2022
Klockan 19.00 i Möjahallen
Se sista sidan i verksamhetsberättelsen, anslag i butiken, samt på
www.konsummoja.se för fler detaljer gällande årets stämma.

Dagordning 2022
1. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.
4. Fastställande av dagordning.
5. Information om verksamhet, ekonomi och framtidsplaner i
föreningen och konsumentkooperationen i övrigt.
6. Framläggande av årsredovisningen för föreningen.
7. Framläggande av revisionsberättelsen.
8. Fastställande av resultat- och balansräkningarna.
9. Disposition av föreningens vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD.
11. Godkännande av förslag till principer för ersättning och andra
anställningsvillkor för föreningens ledning.
12. Bestämmande av arvoden & andra ersättningar till de
förtroendevalda i föreningen.
13. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen.
14. Val av ledamöter i styrelsen.
15. Val av revisor och ersättare.
16. Val av valberedning.
17. Ombudsval som föreningsstämman förbehållit sig.
18. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden.
19. Motioner.
Innehåll
Kallelse
Förslag till dagordning
Valberedningens förslag
Förvaltningsberättelse
Medlemsuppgifter, flerårsjämförelse , förslag till resultatdisposition
Resultaträkning
Balansräkning
Tilläggsupplysningar (Noter)
Revisionsberättelse
Hur gick de olika butikerna
Anmälan till stämman, instruktioner
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Valberedningens förslag

Valberedningens förslag till stämman 2022
Vi föreslår stämman att välja till:
Mötesordförande: Christer Hedberg
Mötessekreterare: Helena Dahlin
Ledamöter:
Cathrine Andersson
David Samuelsson
Börje Caesar
Henrik Elvin
Christer Flodfält
Kerstin Andersson

Omval 2år
Nyval 2år
Nyval 2år
Nyval 2år
Nyval 1år
Nyval 1år

Kvarstående ledamöter på 1 år är:
Anders Sjölinder
Revisor:
Till stämman föreslås Grant Thornton AB i Stockholm,
som revisionsbolag för verksamhetsåret 2022.
Valberedningen har under året bestått av:
Erik Pettersson (sammankallande)
Kristina Groth Zabell
Kerstin Bjurman

MINA FAVORITER

I HEMMAHAMN
BERG LÅNGVIK INGMARSÖ

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Möja Konsumtionsförening, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges,
redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse
Föreningen
Möja konsumtionsförening, ekonomisk förening bildades 1916 och ägs av ca 870
medlemmar. Föreningen bedriver detaljhandel med dagligvaror via butiker på Möja
och Ingmarsö under Möja konsumentförening, ekonomisk förening. Föreningen har
sitt säte i Värmdö kommun. Föreningens uppgift är att genom samhandel med Kooperativa förbundet (KF) under varumärket Coop, främja sina medlemmars hushållsekonomi, genom att på effektivaste sätt främja och förmedla varor och tjänster
som svarar mot medlemmarnas krav. KF är Sveriges enskilt största kooperativa förbund räknat till antal medlemmar. Bara genom de 29 konsumentföreningarna och
till KF direktanslutna medlemmar samlas 3,5 miljoner konsumenter.
På grund av den pågående pandemin har inte något medlemsmöte kunnat genomföras som planerat under hösten 2021. En medlemsundersökning genomfördes med
föreningens medlemmar i december som var en uppföljning av en motsvarande
medlemsundersökning augusti 2020.
Verksamheten
Den planerade ombyggnaden av butiken i Långvik till en obemannad butik fick skjutas fram till 2022 på grund av den pågående pandemin. Ombyggnaden kräver anpassning av lokaler och teknik. Att utveckla en kombination av bemannad och obemannad butik i Långvik ökar service och tillgänglighet för boende och besökare på
Möja.
Ombyggnaden av butiken på Ingmarsö med nytt lager, ventilation och kyla avslutades i januari 2021.
Butiken i Berg fick nya kassadiskar och kassasystem på plats i januari 2021.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Den 2 juli 2021 drabbades Coop av följderna av en så kallad ransomewareattack,
utförd mot en tredjepartsleverantör till Coop. Det medförde att drygt 700 butiker
inte längre kunde använda sina kassor, Shopexpress, vågar med mera och därmed
tvingades hålla stängt. Det resulterade i ett intensivt arbete inom hela verksamheten för att säkerställa att samtliga butiker kunde öppna igen. Detta har orsakat stor
påverkan på både Coop som helhet och Möja Konsumtionsförening. För Möja Konsumtionsföreningen innebar detta totalt fem dagars förlorad försäljning.
Till följd av IT-attacken har Coop generellt och även föreningen orsakats omfattande ekonomisk skada. Ersättningsanspråk har väckts mot aktuell leverantör och frågan om försäkringsersättning har lyfts med vårt försäkringsbolag. Vår bedömning är
att det i nuläget inte går att förutse om någon ersättning kommer att utgå, varför
sådan ersättning av försiktighetsskäl inte heller har tagits upp i bokslutet.
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Förvaltningsberättelse
Hållbarhet
Konsumentkooperationens verksamhetsidé är att skapa ekonomisk nytta och samtidigt göra det möjligt för medlemmarna att i sin konsumtion bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö. Coops hållbarhetsarbete har bedrivits under lång
tid. Änglamark, som under 2020 utsågs av Sustainable Brand Index till branschens
mest hållbara varumärke, är ingen nyhet på butikshyllorna utan var en av pionjärerna inom ekologi och miljömärkning när det lanserades 1991. Änglamark rankades
även 2019 som det mest hållbara varumärket inom mat och dryck på samma lista.
Under 2021 lanserade Coop även hållbarhetsdeklarationer en deklaration av varor
som visar produktens påverkan på jordens resurser, klimat och samhälle.
Försäljning
Försäljning exkl. moms uppgick under året till 30 541 tkr vilket är en minskning med
ca. 9,14 % sedan föregående år. Pandemin med många deltidsboende på öarna gav
en försäljningsökning under 2020.
När restriktionerna för pandemin lättade under 2021 minskade antal kunder och
försäljningen som en följd av detta. Butikerna har trots minskad försäljning 2021 en
fortsatt positiv utveckling.
Fler kunder som handlar mer i butikerna gör att vi kan ha ett större utbud även under lågsäsong.
Resultat
Föreningens resultat före avskrivningar är 3 058 tkr (föregående år 3 313 tkr) och resultat före skatt uppgår till
1 434 tkr (föregående år 1 276 tkr).
Styrelsen tackar medlemmar och personal för det gångna året. Ett varmt tack till
personalen som utfört ett utmärkt arbete under den pågående pandemin, vars restriktioner har haft stor påverkan på arbetsmiljön i den dagliga driften av butikerna.
Föreningsstyrelse
Jan Andersson, ordförande (sammankallande)
Cathrine Andersson, vice ordförande
Fredrik Scholander, sekreterare
Caroline Undin
Anders Sjölinder
I tur att avgå:
Jan Andersson
Fredrik Scholander
Cathrine Andersson
Caroline Undin

Valberedning
Erik Pettersson (sammankallande)
Kerstin Bjurman
Stina Zabell
Firmatecknare
Styrelsen
Styrelsen två i förening
Verkställande direktören,
löpande förvaltningsåtgärder

Föreningen har sitt säte i Värmdö kommun.
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Årsredovisning 2021
Medlemsantal

Antal

Medlemmar vid årets början
Tillkomna medlemmar
Avgångna medlemmar
Antal vid räkenskapsårets slut
Avgår dödsbon/inaktiva
Antal aktiva medlemskonton vid räkenskapsårets slut

Flerårsöversikt
Nettoomsättning, tkr
Resultat efter finansiella poster, tkr
Soliditet, %

Förändringar i
eget kapital
Belopp vid årets ingång

2021
30 541
1 807
86,4

Inbetalda
insatser

Reservfond

193 384

1 426 028

-1 864

1 186

Medlemskorrigering
Disposition av föregående
års resultat

49 466

Årets resultat
Belopp vid årets utgång

2020
33 615
2 026
83,3

Balanserat
resultat

10 738 684

Sa:
Sa:

2019
29 769
933
81,2

Årets
resultat

888st
+15st
-10st
893st
-29st
864st

2018
30 870
2 049
81,1

Totalt

989 322 13 347 418
-678

939 856

-989 322

0

1 122 234

1 122 234

191 520 1 476 680 11 678 540 1 122 234 14 468 974

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
Balanserad vinst
11 678 540 kr
Årets vinst
1 122 234 kr
Totalt att disponera:
12 800 774 kr
disponeras så att:
Till reservfond avsättes
I ny räkning överföres
Totalt:

57 103 kr
12 743 671 kr
12 800 774 kr

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultatoch balansräkning med noter.
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Årsredovisning 2021

Resultaträkning

Not
1

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Rörelsekostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Förändringar av periodiseringsfonder
Förändringar av överavskrivningar
Summa bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Skatter
Skatt på årets resultat

Årets resultat

2021-01-01 2020-01-01
-2021-12-31 -2020-12-31

30 541 219
1 427 336
31 968 555

2

33 614 686
1 349 900
34 964 586

-22 318 269 -24 787 800
-2 559 521 -2 940 239
-4 032 556 -3 923 281
-1 248 803 -1 285 222
-30 159 149 -32 936 542
1 809 406

2 028 044

-2 429

-2 489

-2 429

-2 489

1 806 977

2 025 555

-265 100
-107 393
-372 493

-166 500
-583 534
-750 034

1 434 484

1 275 521

-312 250

-286 199

1 122 234

989 322
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Årsredovisning 2021

Balansräkning
Tillgångar

Not
1

2021-12-31 2020-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
Summa immateriella anläggningstillgångar

3

484 092
484 092

1 129 572
1 129 572

4
5

3 234 799
2 389 465
5 624 264

3 371 995
2 023 493
5 395 488

753 109
1 000
754 109
6 862 465

753 109
1 000
754 109
7 279 169

1 670 174
1 670 174

1 607 549
1 607 549

141 313
8 493 359
157 021
8 791 693

218 393
6 769 792
238 492
7 226 677

2 347 667
2 347 667
12 809 534

2 575 946
2 575 946
11 397 634

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt
styrda företag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

6
7

Omsättningstillgångar

Varulager m m
Färdiga 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

Summa tillgångar
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19 671 999 18 689 341

Årsredovisning 2021

Balansräkning
Eget kapital och skulder

Not

2021-12-31

2020-12-31

191 520

193 384

Reservfond

1 476 680

1 426 028

Summa bundet eget kapital

1 668 200

1 619 412

11 678 540

10 738 684

Summa fritt eget kapital

1 122 234
12 800 774

989 322
11 728 006

Summa eget kapital

14 468 974

13 347 418

Periodiseringsfonder
Ackumulerade överavskrivningar

2 265 600
922 017

2 000 500
814 624

Summa obeskattade reserver

3 187 617

2 815 124

Övriga avsättningar

157 548

168 975

Summa avsättningar

157 548

168 975

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Medlemsinlåning
Övriga skulder
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter

491 948
604 247
219 125
542 540

984 965
609 408
144 153
619 298

1 857 860

2 357 824

Eget kapital
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

Obeskattade reserver

Avsättningar

Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

19 671 999 18 689 341
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Årsredovisning 2021

Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag .
Intäkter

Varor

Försäljning av varor redovisas när väsentliga risker och fördelar övergår från säljare
till köpare i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag
för moms och rabatter.
Immateriella och materiella anläggningstillgångar

Avskrivningar

Tillämpade avskrivningstider:
Goodwill
5 år
Byggnader
33-50 år
Markanläggningar
20 år
Inventarier, verktyg och installationer
5-10 år
Varulager
Varulagret värderas enligt inkomstskattelagens bestämmelser till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med
användning av först in, först ut- metoden (FIFU).
Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för
uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2 Medelantalet anställda

2021
7

2020
8

2021-12-31
3 227 349
3 227 349
-2 097 777
-645 480
-2 743 257

2020-12-31
3 227 349
3 227 349
-1 452 307
-645 470
-2 097 777

484 092

1 129 572

2021-12-31
4 998 257
0
4 998 257

2020-12-31
2 589 761
2 408 496
4 998 257

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 626 262
-137 196
-1 763 458

-1 489 066
-137 196
-1 626 262

Utgående redovisat värde

3 234 799

3 371 995

Medelantalet anställda under räkenskapsåret har varit

Not 3 Goodwill
Ingående anskaffningsvärden
Utgående anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående avskrivningar

Redovisat värde
Not 4 Byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärden
- Inköp
Utgående anskaffningsvärden

Erhållna offentliga stöd har reducerat det ackumulerade anskaffningsvärdet med totalt 1 407 375 kr
10

Årsredovisning 2021
Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

2021-12-31

2020-12-31

6 368 749
832 100
7 200 849

4 658 871
1 709 878
6 368 749

Ingående avskrivningar
- Årets Avskrivningar
Utgående avskrivningar

-4 345 256
-466 128
-4 811 384

-3 842 700
-502 556
-4 345 256

Utgående redovisat värde

2 389 465

2 023 493

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Erhållna offentliga stöd har reducerat det ackumulerade anskaffningsvärdet med 343 347 kr

Not 6 Andelar i intresseföretag och gemensamt

2021-12-31

2020-12-31

753 109
753 109

753 109
753 109

753 109

753 109

2021-12-31
1 000
1 000

2020-12-31
1 000
1 000

1000

1000

Insatser i KF ekonomisk förening
Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde
Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde

Möja 2022-03-24
Jan Andersson

Cathrine Andersson

Fredrik Scholander

Anders Sjölinder

Annika Karlsson

Styrelsens ordförande

Caroline Undin

Verkställande Direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 24 mars 2022
Grant Thornton Sweden AB
Lars-Åke Andreasson, Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Möja Konsumtionsförening, ekonomisk förening org.nr 714000-0998
Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Möja konsumtionsförening ekonomisk förening för år 2021. Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa
standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till föreningen 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 och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag. Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock
inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra
uttalanden. Rimlig säkerhet 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:
identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
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 intern kontroll.
• skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören 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 osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte
längre kan fortsätta verksamheten.
• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och
om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna 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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Revisionsberättelse
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för
Möja konsumtionsförening ekonomisk förening för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller
förlust.
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för 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 föreningen 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 och verkställande direktörens 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 är försvarlig med hänsyn 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 föreningens ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat
vidta de åtgärder som är nödvändiga för att föreningens bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för
att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt
avseende:
• 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 stadgarna.
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 säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs 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 för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder 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.
Stockholm den 24/3-2022
Grant Thornton Sweden AB
Lars-Åke Andreasson
Auktoriserad revisor
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Hur gick butikerna 2021?

Såhär gick de olika enheterna
i föreningen under 2021:
Enhet

Berg

Långvik Ingmarsö

Bränsle

Cafeét
73

Omsättning

12 816

1 128

8 646

8 997

Varuinköp/KSV

-8 206

-769

-5 452

-7 901

-944

-296

-653

-197

-1 614

-174

-1 305

-65

-19

-827

-12

1 987

-130

409

887

Övriga kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Resultat
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-7
66

Kallelse till stämma
Medlemmar i Möja Konsumtionsförening
kallas till ordinarie föreningsstämma
Onsdag den 11/5-2022 kl. 19.00
Stämman kommer att hållas som både en öppen stämma
i Möjahallen och via länk. Stämman genomförs med stöd av
verktygen Zoom och PerCap för de som deltar via länk.
DET ÄR VIKTIGT ATT DU LÄSER IGENOM INFORMATIONEN NEDAN!
Vill du delta i stämman anmäler du ditt deltagande med e-post till:
arsmote@konsummoja.se med uppgifter om namn, idnummer för
medlemskap i Coop Möja och e-postadress.
Anmälan bekräftas med ett svarsmejl där det finns mer information
om hur du deltar i stämman och instruktioner för röstning.
Vi vill för planering att alla anmäler sig till stämman, oavsett om ni
tänker delta i Möjahallen eller via länk.
Samtliga handlingar till stämman finns utlagt på hemsidan under
medlemsinformation samt i föreningens butiker för medlemmarna
att ta del av.

Välkommen att delta i årets stämma!

Styrelsen
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KOMMER INOM KORT I

COOP LÅNGVIK
Håll utkik i butik och på vår hemsida för mer information.

Möja Konsumtionsförening ek. för.
Coop Berg, Coop Långvik, Coop Ingmarsö
130 43 Möja, Tel: 010-745 02 80
E-post: info@konsummoja.se

Hemsida. www.konsummoja.se

Org. nr 714 000-0998

