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VD HAR ORDET 

Den 15 måj 2006 skåpådes Modern Ekonomi med åmbitionen ått moderniserå redovisning och 

ådministråtion, ått få  Sveriges entrepreno rer ått kå nnå ått mån kunde stå llå såmmå kråv på  effektivå 

digitålå fråmsteg och funktionålitet som derås egnå kunder stå llde på  dem.  

Resån frå n bokfo råre till ått ågerå rå dgivåre till vå rå kunder åktuåliserår vikten åv ått skåpå nyå produkter 

och åndrå kommunikåtionsså tt. Ordning och redå, och ållt som gå rdågens redovisningsbyrå er stod fo r, 

beho vs fortfårånde men det kommer inte ått rå ckå. I en vå rld åv trånspårent reåltidsekonomi, då r svårstid 

rå knås i delår åv sekunder, beho vs mycket mer. Fo r Modern Ekonomi innebå r den o kåde effektiviseringen 

och digitåliseringen storå mo jligheter. Genom vå r filosofi ått liggå lå ngt fråm i teknikutvecklingen i 

brånschen hår vi skåpåt system fo r ått kunnå tå emot lå ngt fler kunder å n vi hår idåg utån ått beho vå go rå 

ytterligåre investeringår. Under å ret som gå tt hår vi fortsått årbetet med ått bli en komplett ekonomipårtner 

fo r vå rå kunder då r vi fo rser Sveriges nå ringsliv med beslutsunderlåg. 

Koncernens hålvå rssiffror fo r perioden åpril-september 2018 visår en resultåtfo rbå ttring jå mfo rt med fo rrå 

å ret på  111 % på  EBITDA-nivå  rensåt fo r den skådå dotterbolåget ME Finåns AB lidit under å ret om 3,2 

MKR, med en i princip ofo rå ndråd omså ttning. Det å r tillfredsstå llånde ått se ått de å tgå rder styrelse och 

ledning vidtågit under å ret bo rjåt ge resultåt och visår å ven ått vi lyckås brå i trånsformeringen mot 

åutomåtisering och digitålisering. 

A ret som gå tt hår vårit lå rorikt ur må ngå perspektiv. Vå r brånsch stå r info r fo rå ndringår vilkå kommer ått 

på verkå bå de det så tt vi årbetår på  och å ven hur vi bemo ter vå rå kunder. Vi hår under å ret fortsått vå rt 

årbete med employer brånding då r må lså ttningen å r ått tydliggo rå fo rdelårnå med ått årbetå inom Modern 

Ekonomi. Att rekryterå och behå llå de bå stå kommer ått bli å nnu viktigåre, vilket i sin tur kommer ått stå llå 

ho gre kråv på  årbetsmiljo , intern vidåreutbildning och mo jligheten fo r ånstå lldå ått vå xå i bolåget. 

Efterfrå gån på  vå rå tjå nster å r fortsått god, genom vå rå skickligå medårbetåre och smårtå system levererår 

vi stort kundfokus och hår då rigenom mycket no jdå kunder. Fo r ått hjå lpå vå rå kunder ått lyckås i sinå 

åffå rer såtsår vi vidåre på  vå r stårkå fo retågskultur genom tydligå kårriå rsteg och fokus på  

kompetensutveckling som utvecklår vå rå medårbetåre ått bli mer rå dgivånde i sin roll. 

Vå sterå s 2018-12-20 

 

 
Fråns Blom 
Verkstå llånde direkto r 

Modern Ekonomi Sverige Holding AB 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Styrelsen och verkstå llånde direkto ren fo r Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ), 

orgånisåtionsnummer 556638-1934, få r hå rmed åvge å rsredovisning och koncernredovisning fo r 

rå kenskåpså ret 2017-10-01 – 2018-09-30. 

INFORMATION OM VERKSAMHETEN 

Modern Ekonomi hår som må l ått bli en rikstå ckånde redovisningsbyrå kedjå med stårk lokål fo rånkring. 

Konceptet vilår på  lå ng erfårenhet frå n bolågets grundåre som vårit i brånschen i snårt 50 å r. 

Utgå ngspunkten å r ått erbjudå tjå nster inom redovisning och ekonomiådministråtion på  ett nytt så tt som 

utnyttjår de grundlå ggånde årbetsprocessernå på  ett bå ttre så tt och såmtidigt skåpår en kundrelåtion som 

ger bå ttre effektivitet å n normålt fo r brånschen. Dennå må lså ttning jobbår vi å ven mot genom ått fokuserå 

på  tre vå sentligå lo nsåmhetsfåktorer: 

Skalfördelar 

Redovisningsservice innehå ller må ngå volymtro sklår som på verkår lo nsåmheten. Dettå gå ller bå de fo r ått 

kunnå fo rdelå investeringår i dåtåsystem, expertsto d och mårknådsfo ring med merå på  må ngå kunder, såmt 

fo r ått skåpå skålfo rdelår inå t genom ått till exempel hyrå in lå råre fo r kompetensutveckling istå llet fo r ått 

skickå åll personål på  externå utbildningstillfå llen. På  desså områ den finns uppenbårå fo rdelår åv ått hå en 

sto rre verksåmhetsvolym fo r ått uppnå  o kåd lo nsåmhet.  

Automation 

Må ngå åv de processer som ingå r i ekonomiådministråtion lå mpår sig fo r åutomåtion om volymen å r 

tillrå ckligt stor. Exempel på  dettå å r fåkturåscånning och legål råpportering åv skåtter och åvgifter. Inom 

desså områ den finns årbetsprocesser som kån ståndårdiserås och utfo rås helt eller delvis måskinellt. 

Modern Ekonomi hår såtsåt på  egnå lo sningår inom så dånå områ den i syfte ått skåpå bå de ho g kundservice 

och lå gå kostnåder fo r den lo pånde hånteringen. 

Rådgivning 

Arbete med kundfo retågens ekonomiådministråtion ger stor insikt i derås verksåmhet, som en brå 

plåttform fo r rå dgivning i en må ngd olikå situåtioner. Det kån åvse fo rbå ttringår åv ådministråtivå processer 

eller konkretå beslutssituåtioner kring investeringår, vål åv finånsiering, system fo r ekonomistyrning eller 

skåtteplånering. Inom desså områ den kån god rå dgivning ge vå sentligå fo rbå ttringår åv kundfo retågens 

verksåmhet, vilket go r Modern Ekonomi till en intå kt istå llet fo r kostnåd i kundens verksåmhet. Dettå 

bygger lå ngsiktigå kundrelåtioner utån den normålå priskå nslighet som finns hos båstjå nsternå.  

Med utgå ngspunkt frå n dennå ånsåts erbjuder Modern Ekonomi en bred meny åv tjå nster som medfo r ått 

mån kån ågerå i ållå roller frå n komplett ekonomiådministråtion eller ”ekonomichef ått hyrå” till 

engå ngsuppdråg åv speciålistkåråktå r som till exempel generåtionsskiften eller brånschånålyser.  
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Verksåmhetsområ det omfåttår då rigenom uppdråg inom: 
 Redovisning och bokslut/årsredovisning 

 Löneservice och HR-tjänster 

 Beskattning och processer 

 Juridiska tjänster och avtal 

 Ekonomistyrning, analyser och budget 

 Affärsutveckling och verksamhetsanalyser 

 Ledarstöd och styrelsearbete 

 

Företaget har sitt säte i Skövde. 

 

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER 

Bolåget hår en uttålåd stråtegi ått vå xå i geogråfisk spridning och volym. Att integrerå fo rvå rvåde 

verksåmheter i bolågets åffå rsmodell och kultur innebå r ålltid ett visst risktågånde. Fo r ått hånterå desså 

risker finns vå l utårbetåde årbetsbeskrivningår och rutiner fo r hur fo rvå rv skå plånerås, genomfo rås och 

sedån integrerås. 

Den goodwill som finns upptågen i bålånsrå kningen åvser helt fo rvå rvåde verksåmheter. Upptågen 

goodwillen i bålånsrå kningen å r nedskrivningspro våd och fo rsiktigt vå rderåd. Vi skriver åv goodwill på  10 

å r med ånledning åv ått de fo rvå rv som gjorts å r lå ngsiktigå och synergieffekternå åv fo rvå rven bestå r 

under lå ng tid fråmo ver.  

Tjå nstefo retåg å r ålltid till sin nåtur kå nsligå fo r åvhopp frå n nyckelpersoner och sto rre kunder. Inom 

Modern Ekonomi å r merpårten åv nyckelpersonernå åktieå gåre, eller deltågåre i optionsprogråm vårfo r 

dennå risk å r mindre. Vå r verksåmhet å r beroende åv fo rmå gån ått rekryterå, utvecklå och behå llå 

kvålificeråde medårbetåre. Fo rmå gån ått identifierå, rekryterå, utvecklå, motiverå och behå llå personål å r åv 

åvgo rånde betydelse fo r bolågets fråmtidå utveckling. Om nyckelpersoner lå mnår oss kån det, å tminstone 

kortsiktigt, få  negåtiv inverkån på  verksåmheten. 
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VERKSAMHET UNDER ÅRET 

A ret som gå tt hår vårit lå rorikt ur må ngå perspektiv. Vå r brånsch stor info r fo rå ndringår vilkå kommer ått 

på verkå bå de det så tt vi årbetår på  och å ven hur vi bemo ter vå rå kunder. Vi hår under å ret fortsått vå rt 

årbete med employer brånding då r må lså ttningen å r ått tydliggo rå fo rdelårnå med ått årbetå inom Modern 

Ekonomi. Att rekryterå och behå llå de bå stå kommer ått bli å nnu viktigåre, vilket i sin tur kommer ått stå llå 

ho gre kråv på  årbetsmiljo , intern vidåreutbildning och mo jligheten fo r ånstå lldå ått vå xå i bolåget. 

Efterfrå gån på  vå rå tjå nster å r fortsått god, genom vå rå skickligå medårbetåre och smårtå system levererår 

vi stort kundfokus och hår då rigenom mycket no jdå kunder. Fo r ått hjå lpå vå rå kunder ått lyckås i sinå 

åffå rer såtsår vi vidåre på  vå r stårkå fo retågskultur genom tydligå kårriå rsteg och fokus på  

kompetensutveckling som utvecklår vå rå medårbetåre ått bli mer rå dgivånde i sin roll. 

Vå rå kårriå rsteg i bolåget hår fållit vå l ut internt och å r åvseddå ått utmånå och lockå vå rå medårbetåre till 

vidåreutveckling och en ny, mer utståkåd vå g fråmå t i kårriå ren. Det finns 6 steg i kårriå ren ått tå inom 

Modern Ekonomi då r toppen å r speciålist eller pårtner. Till dettå hår vi också  vidåreutvecklåt vå rå internå 

utbildningår i riktning mot åffå rsrå dgivning. 

Vi hår fortsått årbetet med ME-åwårds som delås ut på  vå rå gemensåmmå ME-dågår, det tillfå lle då  vi 

såmlår såmtligå medårbetåre fo r två  dågårs utbildning och kontåktskåpånde. I å r delåde vi ut priser i 

kåtegoriernå ”A rets kontor”, ”A rets medårbetåre” och ”A rets nykomling”.  

Stort fokus ligger på  ått underlå ttå ådministråtionen fo r vå rå kunder genom effektivisering, digitålisering 

och åutomåtisering åv redovisningstjå nsternå. Vi ser en o kåd efterfrå gån på  vå rå e-tjå nster och dågens 

entrepreno rer krå ver ått mån kån sko tå sto rre delen åv sitt fo retåg viå mobilen. 

Modern Ekonomi hår under bolågets drygt 10-å rigå historiå investeråt mycket resurser i 

utvecklingskostnåder fo r IT-plåttform och digitålå tjå nster till vå rå kunder. Kostnåder som vi vålt ått 

kostnådsfo rå direkt istå llet fo r ått tå upp dem som tillgå ng i bålånsrå kningen. Vi å r o vertygåde om ått 

morgondågens redovisningsbyrå er beho ver kunnå levererå helt påpperslo så redovisningstjå nster fo r ått 

vårå med i konkurrensen. Inom det områ det hår Modern Ekonomi tåck våre vå r storlek, kunnigå 

medårbetåre och lå ngvårighet i brånschen kommit lå ngt.  

Rensåt fo r den skådå dotterbolåget ME Finåns lidit under å ret om 3,2 MKR, visår koncernens hålvå rssiffror 

fo r perioden åpril-september 2018 en resultåtfo rbå ttring jå mfo rt med såmmå period fo rrå å ret på  111 % på  

EBITDA-nivå , med en i princip ofo rå ndråd omså ttning. Det å r tillfredsstå llånde ått se ått de å tgå rder styrelse 

och ledning vidtågit under å ret bo rjåt ge resultåt och visår å ven ått vi lyckås brå i trånsformeringen mot 

åutomåtisering och digitålisering. Genom vå rå smårtå system kommer vi ått kunnå hjå lpå må ngå fler 

fo retågåre och entrepreno rer ått lyckås i sinå åffå rer.  
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Vid summering åv rå kenskåpså ret 20171001-20180930 kån vi konståterå ått resultåtet inte lever upp till de 

fo rvå ntningår och kråv vi stå ller på  verksåmheten. Vi hår under perioden håft fortsåttå utmåningår med 

personålomså ttning på  ett få tål kontor. Under ho sten hår ytterligåre å tgå rder såtts in fo r ått motverkå dettå 

och vi kån redån nu se ått åktuellå kontor visår betydligt bå ttre siffror under det nyå rå kenskåpså rets fo rstå 

må nåder jå mfo rt med tidigåre å r. I o vrigt kån noterås ått nå grå åv kontoren visår riktigt brå resultåt.  

Fokus under kommånde å r kommer ått liggå på  o kåd tillvå xt och åvkåstning då  vi ser ått ållå såtsningår vi 

gjort hår potentiål ått go rå Modern Ekonomi till en åv låndets frå mstå redovisningsbyrå er.  

Under 2018 hår det hå nt omvå lvånde såker i redovisningsbrånschen. Vi syftår då  på  IK:s ko p åv PwC:s och 

KPMG:s redovisningsdelår såmt Altors ko p åv 75 % åv LRF Konsult. Desså strukuråffå rer kån hå kommit 

som en stor o verråskning fo r må ngå, men vi ser det som en nåturlig konsekvens åv digitåliseringen. 

Investerårnå ser så kert mo jligheter ått tjå nå pengår genom ått ståndårdiserå årbetsmoment och 

effektiviserå processer i redovisningsbrånschen, ett områ de som lå mpår sig vå ldigt vå l fo r åutomåtisering 

då  det finns regler fo r ållt. Mo jligen beho vs det åkto rer i form åv Privåte Equity-firmor fo r ått fo rå ndringårnå 

till slut skå ske. Fo r Modern Ekonomi å r det ett brå kvitto på  vå rå egnå tånkår och ide er kring konsolidering 

och utveckling åv en frågmenteråd brånsch nå r desså åffå rer sker.  

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET 

 
Modern Frilans 

Under november 2017 breddåde vi vå rt tjå nsteutbud ytterligåre genom ått erbjudå kunder utån eget fo retåg 

mo jligheten ått fåkturerå sinå slutkunder och få  erså ttning i form åv lo n. Tjå nsten, som erbjuds genom en 

åvdelning i Modern Bolågsservice, vå nder sig frå mst till entrepreno rer som inte hår eget fo retåg och då rmed 

ingen mo jlighet ått fåkturerå sinå slutkunder. Modern Ekonomi ånsvårår fo r fåkturåbevåkning, 

på minnelsehåntering och eventuellå inkåssoå renden. 

Tjå nsten innebå r ått vi kån underlå ttå fo retågåndet fo r entrepreno rer utån eget bolåg och bo r å ven ses som 

en god mo jlighet ått åttråherå nyå kunder till oss. Blir entrepreno rens verksåmhet sto rre kån vi då refter 

hjå lpå till med uppstårt åv bolåg såmt erbjudå redovisnings- och konsultåtionstjå nster.  

Samarbetsavtal med Hemverket 

I jånuåri 2018 tecknådes ett såmårbetsåvtål med en åv låndets sto rstå fåstighetsmå klåre, Hemverket AB. 

Såmårbetet innebå r fo r Modern Ekonomi en mo jlighet ått åntå nyå uppdråg gå llånde deklåråtion vid 

fo rså ljning åv boståd.  

Syftet med såmårbetet mellån Modern Ekonomi och Hemverket å r ått vi få r mo jlighet ått få  fler kunder och 

underlå ttå fo r Hemverkets kunder nå r det kommer till deklåråtion vid fo rså ljning åv små hus och 

bostådsrå tter.  

Vi drivs helå tiden åv ått hjå lpå fo retåg och privåtpersoner med den bå stå servicen. Genom vå rt såmårbete 

med Hemverket få r derås kunder de ållrå bå stå fo rutså ttningårnå fo r ått lyckås med sinå deklåråtioner frå n 

fo rså ljning åv boståd. 



MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (PUBL) 

Sidå 6    Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) å rsredovisning 2017/2018 

Sammanslagning av kontor i Jönköping och Bredaryd 

Som ett led i Modern Ekonomis stå ndigå utveckling och effektivisering genomfo rdes per 2018-01-25 en 

fo rflyttning åv verksåmheten i Bredåryd, till Modern Ekonomis kontor i Jo nko ping.  

Vi gjorde såmmånslågningen åv kontoren i Små lånd fo r ått kråftsåmlå resursernå fysiskt och då rmed skåpå 

bå stå mo jligå service till vå rå kunder. I Jo nko ping hår vi tillgå ng till bredåre kompetens och vå r uppfåttning 

å r ått kundernå kommer ått gynnås åv såmmånslågningen. 

Vidareutveckling av finanstjänster 

Under vintern 2018 hår vå rt finånsbolåg, ME Finåns AB, uto kåt sitt tjå nsteutbud fo r ått hjå lpå kundernå 

ytterligåre. Genom ME Påysolutions tår ME Finåns hånd om helå flo det kring kundfåkturering inklusive 

på minnelse- och inkåssohåntering. Med tjå nsten ME Betålgårånti underlå ttår vi fo r kunder som beho ver 

tillfå llig finånsiering genom ått de med mycket kort vårsel kån belå nå fåkturor och då rigenom frigo rå 

kåpitål. 

Oegentligheter i dotterbolaget ME Finans AB 

Under åugusti 2018 tillsåttes en intern utredning gå llånde misstå nktå ekonomiskå oegentligheter som 

inbegriper en ånstå lld i dotterbolåget ME Finåns AB. Resultåtet åv utredningen bekrå ftår de misstånkår som 

uppkommit och då rfo r polisånmå ldes hå ndelsen den 21 september fo r vidåre utredning åv Polisen.  

I ME Finåns AB hår 3,2 MKR kr reserveråts som kostnåd fo r det intrå ffåde. På  koncernnivå  innebå r det en 

resultåtpå verkån om -2,4MKR.  

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG 

 

Mangold Fondkommission utses till likviditetsgarant 

Den 31 oktober stårtådes likviditetsgåråntin då r Mångold Fondkommission fo rbinder sig som 

likviditetsgårånt ått fortlo pånde fo r egen rå kning stå llå ko p- och så ljkurser i Modern Ekonomis åktie. Syftet 

med tjå nsten å r ått minskå prisskillnåden mellån ko p- och så ljkurs och ått o kå volymen i åktiens orderbok. 

Må lså ttningen å r en ho gre likviditet och då rmed en lå gre riskpremie fo r investeråre. 
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FRAMTIDA UTVECKLING 

Det å r Modern Ekonomis må lså ttning ått genom rå tt fo rutså ttningår och engågeråde medårbetåre utvecklås 

till det ledånde fo retåget fo r ekonomitjå nster. Vi å r o vertygåde om ått redovisningskonsultens 

årbetsuppgifter kommer ått fo rå ndrås kråftigt i fråmtiden. Allt eftersom den lo pånde redovisningen blir mer 

och mer åutomåtiseråd o kår mo jligheten fo r oss ått erbjudå vå rå kunder nyå tjå nster så som rå dgivning och 

då rigenom kommå ho gre upp på  vå rdestegen.  

Redovisningsbrånschen å r mogen och drås bitvis med då lig lo nsåmhet, orsåkåd dels åv brist på  ledning och 

klår må lformulering hos åkto rernå, men å ven åv ått små  enheter hår svå rt ått skåpå råtionell produktion 

och stårkå vårumå rken. Modern Ekonomi kån genom ått tillhåndåhå llå det storå fo retågets fo rdelår och 

resurser ge sinå lokålå kontor hjå lp till en kvålitetsså kråd, råtionell och då rmed lo nsåm produktion. Modern 

Ekonomi skå å ven vårå åttråktiv som årbetsgivåre. Vå rt koncept sto ds åv en orgånisåtion och ett ledårskåp 

som hår fokus på  lo nsåmhet och tillvå xt, bå de hos bolåget och hos vå rå kunder.  

Fåktorer som go r ått Modern Ekonomi lyckås å r: 
 Ett professionellt, tydligt och fokuseråt ledårskåp fo r helå koncernen och de lokålå kontoren.  
 Tydligå gemensåmmå må l i en innovåtiv fo retågskultur prå glåd åv lojålitet och o msesidig support 

mellån bå de medårbetårnå och kontor. 
 Kontinuerlig såtsning på  kompetensutveckling fo r ållå medårbetåre.  

Vå rå viktigåste konkurrensfo rdelår å r: 
 Genom kontinuerlig utveckling åv bå de individer och system ger Modern Ekonomi de lokålå 

kontoren mycket godå fo rutså ttningår ått bedrivå en professionell och lo nsåm verksåmhet. 
 Det storå fo retågets fo rdelår utån ått ge upp flexibilitet och kortå beslutsvå går. 
 Gemensåmmå system och support viå kollegor och experter go r Modern Ekonomi och vå rå enheter 

mindre så rbårå å n de mindre redovisningsbyrå ernå som å nnu så  lå nge dominerår brånschen. 

Viktigå styrkor hos Modern Ekonomi å r: 
 Ståbilå och engågeråde å gåre med lå ng erfårenhet åv brånschen. 
 Lå ngsiktigt engågemång med inriktning på  ått årbetå upp ett stårkt vårumå rke som kån lockå brå 

kunder och kompetentå medårbetåre.  
 Ho gre IT-kompetens å n brånschen i o vrigt.  
 Vi hår ett proffsigt system åv driftmånuåler och mållår. 
 Fri och fåmiljå r fo retågskultur. 
 Arbetår utån hierårkiskå strukturer som go r skillnåd mellån olikå yrkeskåtegorier.  

Genom vå r fortsåttå och intensifieråde såtsning på  digitålisering tillsåmmåns med tjå nster som go r oss 

unikå i brånschen viå vå rt finånsbolåg ME Finåns AB som hjå lper vå rå kunder med fåkturåfinånsiering hår 

vi skåpåt en ståbil grund ått byggå vidåre mot må let ått bli en komplett ekonomipårtner fo r vå rå kunder. Det 

å r ett ytterst få tål redovisningsbyrå er i låndet som kommit så  lå ngt som vi gjort då r vi snårt å r en one stop 

shop fo r ekonomitjå nster. Dettå go r Modern Ekonomi till en potentiell brånschledåre. 
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MARKNAD OCH KONKURRENS 

MARKNAD 

Mårknåden fo r redovisningstjå nster hår fo rå ndråts rådikålt under de senåste å ren. Dels hår den ållmå nnå 

utvecklingen i såmhå llet vårit inriktåd på  ått stimulerå nyfo retågånde och dels hår en råd strukturellå 

fo rå ndringår intrå ffåt som hår på verkåt yrkesrollen redovisningskonsult. Såmmåntåget hår desså 

fo rå ndringår skåpåt en stor och vå xånde mårknåd fo r redovisningstjå nster.  

En åv desså viktigå fåktorer hår vårit beslutet ått åvskåffå revisionsplikten fo r mindre åktiebolåg. Dennå 

reform omfåttåde cå 280 000 eller 70 % åv ållå svenskå åktiebolåg. Så  gott som ållå nystårtåde bolåg vå ljer 

ått inte hå revision. 

Såmtidigt å r å gåre, intressenter, myndigheter och finånsiå rer beroende åv ått desså fo retåg hår en ho g 

kvålitet på  sin redovisning fo r ått kunnå fåttå rå tt beslut om sin relåtion till fo retågen, vilket hår skåpåt en 

o kåd efterfrå gån på  ålternåtivå kvålitetslo sningår.  

Pårållellt med dennå utveckling hår redovisningskonsulten, som å r den som upprå ttår redovisningen, få tt en 

o kåd ståtus genom ått brånschen hår info rt en åuktorisåtion som en kvålitetsstå mpel. Såmtidigt hår en 

svensk ståndård fo r redovisningstjå nster under nåmnet Rex utvecklåts, som hår blivit vå lkå nd på  

mårknåden. En del åv dennå ståndård å r ett kvålitetskvitto fo r redovisningen som kållås Råpport om 

å rsredovisningen, som bårå kån lå mnås åv den som å r åuktoriseråd redovisningskonsult. Dettå bekrå ftår ått 

redovisningen hår utfo rts åv en kvålificeråd person som hår fo ljt brånschens ståndård fo r ått skåpå 

redovisningskvålitet.  

Den mårknåd som hår skåpåts i spå ren åv åvskåffåd revisionsplikt hår så ledes i ållt sto rre utstrå ckning 

kommit ått o vertås åv åuktoriseråde redovisningskonsulter, och nå ringslivet hår bo rjåt ånvå ndå råpporten 

om å rsredovisningen som ett kvitto på  ho g redovisningskvålitet. Kreditupplysningsfo retåget UC hår 

ånålyseråt utvecklingen i nå ringslivet och konståteråt ått de fo retåg som hår få tt en bokslutsråpport åv en 

åuktoriseråd redovisningskonsult hår ho gst kreditvå rdighet, å ven jå mfo rt med revision. I tåkt med ått dettå 

blir kå nt på  mårknåden kommer då rfo r ållt flerå fo retåg ått få  tydligå fo rdelår åv ått vå ndå sig till och 

ånvå ndå en åuktoriseråd redovisningskonsult fo r ått sko tå sin redovisning och ekonomiådministråtion.  

Modern Ekonomi erbjuder viå sinå medårbetåre kvålificeråde tjå nster och rå dgivning åv just den typ som 

fo rvå ntås medfo rå ho gst redovisningskvålitet i det nyå mårknådslå ge som hår uppstå tt. Det kommer å ven 

ått medfo rå stårkå och lå ngsiktigå kundrelåtioner som grund fo r egen lo nsåmhet och tillvå xt. Såmtidigt 

medfo r den produkt som Modern Ekonomi levererår en relåtivt lå g riskprofil genom ått kundfo retågen hår 

ett lo pånde behov åv desså tjå nster och då rfo r å r lå ngsiktigå kunder. 
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KONKURRENS 

Redovisningsbrånschen hår historiskt vårit mycket frågmenteråd och bestå tt åv en må ng mycket små  

åkto rer. Under 2018 hår det hå nt omvå lvånde såker i redovisningsbrånschen. Vi syftår då  på  IK:s ko p åv 

PwC:s och KPMG:s redovisningsdelår såmt Altors ko p åv 75 % åv LRF Konsult. Desså åffå rer kån hå kommit 

som en stor o verråskning fo r må ngå, men å r egentligen inte så  konstigå om mån ånålyserår det lite nå rmåre. 

Investerårnå ser så kert mo jligheter ått tjå nå pengår genom ått ståndårdiserå årbetsmoment och 

effektiviserå processer i redovisningsbrånschen, ett områ de som lå mpår sig vå ldigt vå l fo r åutomåtisering 

då  det finns regler fo r ållt. Mo jligen beho vs det åkto rer i form åv Privåte Equity-firmor fo r ått fo rå ndringårnå 

till slut skå ske. Mot båkgrund åv de identifieråde trender som tydligt pekår mot en o kåd fokusering på  

rå dgivning utgo r Modern Ekonomi en konkurrenskråftig åkto r på  mårknåden, tåck våre en stårk 

kompetensprofil och lå ng erfårenhet ått byggå lo nsåmmå och personligå kundrelåtioner.  

Det koncept som Modern Ekonomi representerår mo ter frå mst konkurrens frå n medelstorå 

redovisningsbyrå er som hår stårk lokål fo rånkring. Jå mfo rt med desså hår dock Modern Ekonomi bå de 

sto rre resurser genom sin skål- och resursfo rdel åv ått vårå o ver 145 sysselsåttå medårbetåre, men å ven 

genom de utvecklåde lo sningårnå som till exempel Modern Scånning och Modern Presentåtion, Modern 

Utlå gg & Reså m.m. 

Vå r unikå konkurrensfo rdel å r ått kunnå kombinerå erfårenhet åv personligå kundrelåtioner med storå 

gemensåmmå resurser som medfo r mo jligheter som inte kån erbjudås viå mindre byrå er. Ett exempel på  

dettå å r ått kunnå bidrå med finånsiering å t kundernå viå fåkturåbelå ning. Hå r medfo r genuin 

kundkå nnedom såmt finånsiell styrkå en unik fo rdel som inte kån eller kommer ått kunnå erbjudås åv åndrå 

byrå er.  

Redovisningsbrånschen bestå r åv drygt 20 000 fo retåg. Av desså fo retåg sysselså tter 6 312, 1-4 personer. De 

fo retåg som sysselså tter fler å n 30 personer uppgå r till 27. Se vidåre i gråfen nedån.  

 

Antal anställda

1-4 5-9 10-29 30-2999
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Vå rå frå mstå konkurrenter på  mårknåden å r till exempel LRF Konsult, Aspiå, Accountor, Fortner med flerå.  

Konkurrensanalys i graf 

I gråfen nedån visås omså ttningen blånd vå rå frå mstå konkurrenter på  mårknåden. Såmtligå siffror åvser 

rå kenskåpså r som åvslutåts under 2017. 
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VÅR VERKSAMHET 

Modern Ekonomi å r en lokålt fo rånkråd redovisningsbyrå  med rikstå ckånde resurser. Vi erbjuder blånd 

ånnåt lo pånde redovisning, bokslut och inkomstdeklåråtioner genom personlig, nå rå och våråktig relåtion 

med kund. Må lså ttning å r ått vårå en modern och resursstårk byrå  med ho g kunskåpsnivå  fo r mindre och 

medelstorå fo retåg. 

VISION 

Visionen utgo r det fo rstå steget i Modern Ekonomis stråtegiskå inriktning. Visionen bidrår till ått ållå i 

fo retåget få r en enåd bild åv den fråmtid vi siktår emot. Vå r vision å r ått genom rå tt fo rutså ttningår och 

engågeråde medårbetåre skåll Modern Ekonomi utvecklås till det ledånde fo retåget fo r ekonomitjå nster.  

Uto ver visionen hår vi tillsåmmåns formuleråt tre vå rdeord – Vå lkomnånde, Vå ltrå nåde och 

Vå lrenommeråde. 

VÄLKOMNANDE 

Hos oss på  Modern Ekonomi vå rnår vi om ett trivsåmt årbetsklimåt båseråt på  trygghet, respekt och 

innovåtivt tånkeså tt. Din kontåkt med oss prå glås åv ett gott bemo tånde oåvsett om du å r medårbetåre eller 

såmårbetspårtner. 

VÄLTRÄNADE 

Hos oss på  Modern Ekonomi stå r kunden ålltid i fokus och vi strå vår efter ått utvecklås i tåkt med vå rå 

kunders fo rå nderligå behov. Såmtligå medårbetåre hår då rfo r ålltid en åktuell kompetensprofil och en 

utvecklingsplån som utformås åv medårbetåren tillsåmmåns med nå rmstå chef. Fo r oss på  Modern Ekonomi 

å r personlig så vå l som professionell utveckling sjå lvklårt. 

VÄLRENOMMERADE 

Genom ått stå ndigt utvecklå vå rå medårbetåre och tjå nster strå vår vi efter ått bli mårknådens mest 

vå lrenommeråde fo retåg fo r ekonomitjå nster. Med vå rå modernå IT-lo sningår finns vi ålltid tillgå ngligå och 

vill vårå ditt fo rståhåndsvål nå r du upphåndlår redovisningstjå nster. 
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VÅRA TJÄNSTER 

VÅRA GRUNDTJÄNSTER 

Modern Ekonomi å r en lokålt fo rånkråd redovisningsbyrå  med rikstå ckånde resurser. Vi erbjuder lo pånde 

redovisning, bokslut, inkomstdeklåråtioner m.m. Fo r ått få  den bå stå lo sningen tror vi på  en personlig, nå rå 

och våråktig relåtion med kunden. Vå r må lså ttning å r ått vårå en modern och resursstårk byrå  med ho g 

kunskåpsnivå  fo r så vå l det mindre som det medelstorå fo retåget. 

Redovisning & Bokföring 
Det håndlår om ått skåpå effektivå och enklå rutiner. Vi tillgodoser helå ert behov åv tjå nster inom 
redovisningsområ det.  

 Lo pånde bokfo ring 
 Fåkturering 
 Kundreskontrå 
 Betålningsbevåkning 
 Leverånto rsreskontrå 
 Lo neådministråtion 
 Arbetsgivårdeklåråtion 
 Momsdeklåråtion 
 A terkoppling oh råpportering 
 Kontrolluppgifter 

 

Bokslut & Årsredovisning 
Vi levererår komplettå bokslut, å rsbokslut och å rsredovisningår med full dokumentåtion fo r bå de enskild 
firmå, håndelsbolåg och åktiebolåg. Vi så kerstå ller kvålite n och uppgifternå i ert bokslut och levererår ålltid 
å rsbokslut och å rsredovisningår åv ho gstå kvålitet. 

 Bokslut 
 A rsbokslut 
 A rsredovisning 
 Koncernredovisning 

 

Skatt & Deklaration 
Vi hår bred kompetens inom skåtteområ det och ser till så  ått ert fo retåg tillvåråtår ållå mo jligheter och inte 
missår nå got som å r viktigt efter vå gen.  

 Privåtå inkomstdeklåråtioner 
 Bolågets inkomstdeklåråtioner 
 Skåtteplånering 
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Ekonomisk rådgivning & Analys 
Som rå dgivåre finns vi stå ndigt vid er sidå. Vi hjå lper er ått snåbbt kommå vidåre nå r frå gor dyker upp. 
Modern Ekonomis rå dgivning båserås på  den godå insyn som vå r konsult få r i ert fo retåg kombineråt med 
gedigen kunskåp i fo retågsutveckling. Dettå go r ått vi kån hjå lpå er med kvålificeråd rå dgivning i ållt frå n 
ekonomiskå frå gestå llningår till effektivisering och stråtegi. 

 Kåssåflo desånålys 
 Nyckeltålsånålys 
 Budget och prognos 
 Utredning och ånålys 
 Ekonomi- och verksåmhetsstyrning 

VÅRA TILLÄGGSTJÄNSTER 

ME Finans 

ME Finåns hår ett modernt så tt ått lo så finånsieringen å t Modern Ekonomis kunder. ME Finåns belå når 

kundfåkturornå och kunden få r 97,5 % åv det fåktureråde beloppet redån såmmå dåg. 

Fåkturåfinånsieringen å r till fo r bolåg som kån omså ttå frigjort kåpitål, tillvå xtbolåg med ånstrå ngd 

likviditet, bolåg med så songsfo rså ljning och bolåg som hår liknånde tjå nster externt. 

Fo rdelår: 
 Snåbb och enkel lo sning 
 Pengårnå såmmå dåg du fåkturerår 
 Stå rker likviditeten vid expånsioner 

 

ME Inkasso 

ME Inkåsso å r tjå nsten fo r dig som beho ver hjå lp med ått drivå in dinå kundfordringår. Tjå nsten å r en 

heltå ckånde inkåssotjå nst som påssår ållå typer åv fo retåg. Allt frå n nå gon mindre, fo rfållen fordrån om å ret 

till omfåttånde inkåssohåntering. 

Fo rdelår: 
 Minskåde kreditfo rluster 
 Fo rbå ttråt kåssåflo de 
 Professionellt kundbemo tånde 
 Påssår ållå typer åv verksåmheter 
 Personlig service 
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ME Konsult 

ME Konsult hjå lper Modern Ekonomis kunder i fo retågets olikå fåser, exempelvis vid nybildning, fo rvåltning, 

fo rå ndring åv kåpitål, fo rså ljning åv bolåg och åvveckling mm. Att tå sig fråm genom lågår och regler och 

go rå ållt i rå tt ordning vid sto rre fo rå ndringår kån vårå en utmåning.  

ME Konsult hår lå ng och gedigen erfårenhet åv dettå och erbjuder hjå lp inom områ den som: 
• Affå rsutveckling 
• Ko p och fo rså ljning åv bolåg 
• Bolågsvå rdering 
• HR frå gor 
• Investeringskålkylering 
• Kåpitålånskåffning 
• Kompetensutveckling/utbildning, spec. styrelser 
• Kvålificeråd resurs till fo rfogånde så som bokslut och deklåråtion 
• Generåtionsskiften 
• Fo retågsombildningår 
• Bolågsfrå gor 
• Likvidåtioner 
• Fusioner 
• Fåmiljejuridik, teståmente-å ktenskåpsfo rord mm 
• Bouppteckning 
• Skåtterå dgivning 
• Styrelseårbete 
 

Modern Bolagsservice 

Vå r åvdelning som erbjuder nyå och befintligå kunder lågerbolåg, effektiv snåbbåvveckling åv åktiebolåg 
såmt o vrigå bolågstjå nster. Avdelningen syftår till ått breddå Modern Ekonomis tjå nsteutbud och då rmed 
stå rkå vå r profil som en komplett ekonomipårtner. Modern Bolågsservice erbjuder tjå nster inom fo ljånde 
områ den: 

 Bolågsbildning 
 Bolågså ndringår 
 Digitål Aktiebok 
 Emissioner 
 Fusioner 
 Kåpitålfo rå ndringår 
 Likvidåtioner 
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Modern Frilans 

Modern Frilåns erbjuder vå rå kunder utån eget fo retåg mo jligheten ått fåkturerå sinå slutkunder och få  

erså ttning i form åv lo n. Tjå nsten, som erbjuds genom en åvdelning i Modern Bolågsservice, vå nder sig 

frå mst till entrepreno rer som inte hår eget fo retåg och då rmed ingen mo jlighet ått fåkturerå sinå slutkunder. 

Modern Ekonomi ånsvårår fo r fåkturåbevåkning, på minnelsehåntering och eventuellå inkåssoå renden. 

Tjå nsten innebå r ått vi kån underlå ttå fo retågåndet fo r entrepreno rer utån eget bolåg och bo r å ven ses som 

en god mo jlighet ått åttråherå nyå kunder till oss. Blir entrepreno rens verksåmhet sto rre kån vi då refter 

hjå lpå till med uppstårt åv bolåg såmt erbjudå redovisnings- och konsultåtionstjå nster.  

Vi sko ter: 
 Fåkturering och bevåkning åv fåkturor 
 Inkåssohåntering 
 Lo neådministråtion inklusive betålning och råpportering åv sociålå åvgifter och skått 
 Utbetålning åv lo n till ditt konto 

 

Modern Personal 

Som fo retågåre stå lls du info r utmåningår som iblånd krå ver speciålistkompetens. Du som hår personål 

beho ver hå llå dig uppdåteråd inom områ den som årbetsrå tt, rekrytering, kompetensutveckling och 

årbetsmiljo . Vi på  Modern Ekonomi finns tillgå ngligå som ett sto d fo r dig och din personål.  

Vi hjå lper dig inom områ den som: 
 Fo retågsutveckling 
 Personålhåndbok 
 Arbetsmiljo  
 Ledårskåp 
 Rekrytering 
 Arbetsrå tt 
 Omstrukturering 

 

Modern Utbildning 
På  Modern Ekonomi vill vi hjå lpå vå rå kunder ått utvecklås och bli mer fråmgå ngsrikå. Då rfo r hår vi 
utformåt olikå former åv utbildningår speciellt ånpåssåde fo r små  och medelstorå fo retåg och dess personål. 

 Ekonomi fo r icke-ekonomer 
 Att lå så ekonomiråpporter 
 Nyckeltålsånålys 
 Kåssåflo desånålys 
 Effektivt styrelseårbete 
 Affå rsplån 
 Affå rssystem 



MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (PUBL) 

Sidå 16    Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) å rsredovisning 2017/2018 

 

VÅRA E-TJÄNSTER 

 
Modern Aktiebok 
Vårje åktiebolåg i Sverige å r skyldigå ått upprå ttå och fo rå åktiebok med fo rteckning o ver bolågets åktier 

och dess å gåre. Att fo rå åktiebok å r ett lågkråv enligt Aktiebolågslågen och nå r å ndringår i bolågets 

å gårstruktur sker skå åktieboken uppdåterås. 

Fo r ått fo renklå dennå håntering hår Modern Ekonomi lånseråt tjå nsten Modern Aktiebok – en digitål 

åktiebok. Modern Aktiebok erbjuder trygg fo rvåltning åv ert bolågs åktiebok, full tillgå nglighet och 

så kerstå ller ått lågkråv fo r bolågets åktiebok uppfylls. 

 

Modern Avtalshantering 

Med hjå lp åv Modern Avtålshåntering få r kunden full kontroll o ver nå r åvtål lo per ut. Systemets 

ålårmfunktion skickår på minnelser till kunden viå måil. Allå bero rdå hår måximål tillgå nglighet: vår som 

helst, nå r som helst, viå internet eller mobiltelefon. Mån slipper letå efter åvtålet i på rmen. En missåd 

uppså gning leder till ytterligåre en åvtålsperiod, vilket kån bli mycket kostsåmt. Likå viktigt å r det ått kunnå 

spridå informåtion om åktuellå åvtål till ållå bero rdå inom fo retåget, fo r ått go rå inko p frå n rå tt leverånto r 

och på  så  så tt skåpå bespåringår. 

Fo rdelår: 
 Full kontroll på  dinå åvtål 
 På minnelsehåntering 
 Kostnådsbespåringår 
 Upphåndlingssto d 
 O versikt och kontroll 

 

Modern Online 

Modern Online å r en plåttform då r det å r enkelt ått årbetå såmtidigt som erå kråv på  så kerhet uppfylls. Med 

Modern Online hår ni full tillgå nglighet till er verksåmhets åffå rssystem, vår som helst, nå r som helst. 

Fo rdelår: 
 Tillgå nglighet 
 Flexibilitet 
 Trygghet 
 Tidsbespårånde 
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Modern Presentation 

Som kund hos Modern Ekonomi få r ni erå råpporter presenteråde i verktyget Modern Presentåtion. Modern 

Presentåtion å r en digitål tjå nst som genom enklå och pedågogiskå verktyg ger bå ttre kontroll och o verblick 

i fo retågets ekonomi. Med Modern Presentåtion beho ver ni inte vårå ekonomer fo r ått fo rstå  hur 

verksåmhetens resultåt genererås och hur fo retåget vå xer och utvecklås. 

Fo rdelår: 
 Tillgå nglighet 
 Tidsbespårånde 
 Miljo medvetet 
 O versikt och kontroll 

 
 
Modern Scanning 

Med digitål håntering åv dinå leverånto rsfåkturor underlå ttår du din vårdåg. Vårje dåg ånlå nder fåkturor 

frå n dinå leverånto rer och vårje dåg må ste du hånterå desså. Med Modern Ekonomis scånninglo sning rå cker 

det med ett endå årbetsmoment: åttest. 

Fo rdelår: 
 Tillgå nglighet 
 Attestfunktionålitet 
 Tidsbespårånde 
 Miljo medvetet 
 O versikt och kontroll 

 

Modern Utlägg & Resa 

Med Modern Utlå gg & Redå blir hånteringen åv utlå gg fo r bå de små  och storå fo retåg busenkel. Tjå nsten 

underlå ttår utlå ggshånteringen genom en direktkoppling mellån fo retåget och de ånstå lldå, ållt som beho vs 

å r en smårtphone.  

Fo rdelår: 
 Kvitton kån tås emot viå e-måil 
 Sto d fo r digitålå kvitton 
 Automåtiskt konterå utlå ggen genom enklå vår, t.ex. vid representåtion 
 Hånterå inrikes- och utrikestråktåmenten 
 Registrerå milerså ttning med koppling till elektroniskå ko rjournåler 
 Hånterå utlå ggsråpporter fo r ett eller flerå fo retåg 
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FINANSIELL INFORMATION 

Ägandeförhållanden 

Fo ljånde å gåre hår ett innehåv som o verstiger 10 % i bolåget: 

Provobis Holding AB  3 203 520 åktier, 21,68 % åv ro sternå 

Furius Primium AB 1 484 991 åktier, 10,05 % åv ro sternå 

 

Flerårsöversikt (Tkr) 
          

Koncernen 2017/18 2016/17 
2015/16 
(15 mån) 2014/15   

Nettoomså ttning 
104 924 106 644 127 530 97 370   

Resultåt efter finånsiellå poster 
-5 249 -1 458 -3 742 1 905   

Nettomårginål (%) 
-4,9 -1,4 -3,0 2,0   

Soliditet (%) 
18,2 25,8 19,2 19,4   

Antål ånstå lldå 
134 137 147 126   

            

Moderbolaget 2017/18 2016/17 
2015/16 
(15 mån) 2014/15   

Nettoomså ttning 
2 160 1 440 1 080 0   

Resultåt efter finånsiellå poster 
213 -175 -355 -660   

Nettomårginål (%) 
9,9 -12,2 -32,8 0,0   

Soliditet (%) 
99,2 98,6 98,6 99,9   

Antål ånstå lldå 
1 1 1 0   
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Förändring av eget kapital 

Koncernen  
Aktie- 

kapital 

Annat eget 
kapital 

inkl. årets 
resultat 

Minoritets- 
intresse Totalt 

          
Belopp vid årets ingång 18 281 -5 115 1 258 14 424 
Förändring minoritet   -34 -834 -868 
Effekt av tidigare förvärv   420   420 
Fusioner   418   418 
Årets resultat   -4 454   -4 454 
Belopp vid årets utgång 18 281 -8 766 424 9 939 

        
  

Moderbolaget  
Aktie- 

kapital 
Uppskriv- 
ningsfond 

Överkurs- 
fond 

Balanserat 
resultat 

Årets 
resultat Totalt 

              
Belopp vid årets ingång 18 281 0 41 443 -4 406 -175 55 142 
Disposition enligt beslut av 
årets årsstämma:       -175 175 0 
Effekt av tidigare förvärv       420   420 
Årets resultat         213 213 
Belopp vid årets utgång 18 281 0 41 443 -4 161 213 55 776 

            
  

Förslag till vinstdisposition 

Styrelsen fo reslå r ått till fo rfogånde stå ende vinstmedel (kronor): 

  

ansamlad förlust -4 161 197 
överkursfond vid årets utgång 41 443 229 
årets vinst 213 489 
 37 495 521 
  
disponeras så att 
i ny räkning överföres 37 495 521 
  

Koncernens och moderbolågets resultåt och stå llning i o vrigt fråmgå r åv efterfo ljånde resultåt- och 

bålånsrå kningår såmt kåssåflo desånålyser med noter. 
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING 
(Tkr) 

 Not 
2017-10-01-
2018-09-30  

2016-10-01-
2017-09-30  

      
Nettoomså ttning   104 924   106 644   
O vrigå ro relseintå kter   1 657   1 209   
    106 582   107 853   
Rörelsens kostnader      
O vrigå externå kostnåder 1, 2 -29 864   -27 520   
Personålkostnåder 3 -79 187   -79 157   
Avskrivningår och nedskrivningår åv måteriellå och 
immåteriellå ånlå ggningstillgå ngår 4 -2 482   -2 349   
O vrigå ro relsekostnåder   -2   -3   
    -111 535   -109 029   
      
Rörelseresultat   -4 954   -1 176   
      
Resultat från finansiella poster           
O vrigå rå nteintå kter och liknånde resultåtposter   66   65   
Rå ntekostnåder och liknånde resultåtposter   -361   -347   
    -295   -282   
Resultat efter finansiella poster   -5 249   -1 458   
      
Resultat före skatt   -5 249   -1 458   
      
Skått på  å rets resultåt 5 0   0   
Uppskjuten skått 5 -73   -29   
      
Årets resultat   -5 322   -1 487   
      
Moderbolågets åndel åv å rets resultåt   -4 454   -1 592   
Minoritetens åndel åv å rets resultåt   -868   105   

 



MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (PUBL) 

Sidå 23    Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) å rsredovisning 2017/2018 

KONCERNENS BALANSRÄKNING 
(Tkr) 

 Not 2018-09-30  2017-09-30  
TILLGÅNGAR           
            
Anläggningstillgångar           
            
Immåteriellå ånlå ggningstillgå ngår           
Bålånseråde utgifter fo r utvecklingsårbeten och liknånde 
årbeten 6 452   207   
Goodwill 7 9 519   11 499   
Fo rskott åvseende immåteriellå ånlå ggningstillgå ngår 8 0   294   
    9 971   11 999   
            
Måteriellå ånlå ggningstillgå ngår           
Instållåtioner 9 72   55   
Inventårier 10 400   481   
    472   536   
            
Finånsiellå ånlå ggningstillgå ngår           
Andrå lå ngfristigå vå rdepåppersinnehåv 11 69   69   
Uppskjuten skåttefordrån 12 914   987   
Andrå lå ngfristigå fordringår 13 401   401   
    1 384   1 458   
Summa anläggningstillgångar   11 827   13 993   
            
Omsättningstillgångar           
            
Kortfristigå fordringår           
Kundfordringår   23 712   21 557   
O vrigå fordringår 14 13 992   14 206   
Fo rutbetåldå kostnåder och upplupnå intå kter   3 879   3 991   
    41 583   39 754   
            
Kåsså och bånk   1 117   2 124   
Summa omsättningstillgångar   42 700   41 878   
            
SUMMA TILLGÅNGAR   54 527   55 871   
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 Not 2018-09-30  2017-09-30  
EGET KAPITAL OCH SKULDER           
            
Eget kapital           
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare           
Aktiekåpitål   18 281   18 281   
Bålånseråde vinstmedel, inklusive å rets resultåt   -8 766   -5 115   
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare   9 515   13 166   
            
Minoritetsintresse           
Minoritetsintresse   424   1 258   
            
Summa eget kapital   9 939   14 424   
Långfristiga skulder 15         
Checkrå kningskredit   13 993   13 077   
Skulder till kreditinstitut   3 000   0   
    16 993   13 077   
            
Kortfristiga skulder           
Skulder till kreditinstitut   800   840   
Fo rskott frå n kunder   962   724   
Leverånto rsskulder   4 233   3 947   
Aktuellå skåtteskulder   237   455   
O vrigå skulder   11 039   11 860   
Upplupnå kostnåder och fo rutbetåldå intå kter   10 324   10 545   
    27 595   28 370   
            
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   54 527   55 871   
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 
(Tkr) 

 Not 
2017-10-01-
2018-09-30  

2016-10-01-
2017-09-30  

Den löpande verksamheten           
Resultåt efter finånsiellå poster   -5 249   -1 458   
Justeringår fo r poster som inte ingå r i kåssåflo det m.m 16 2 899   2 366   
Betåld skått   -251   -126   
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital   -2 601   782   
            
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital           
Fo rå ndring kundfordringår   -2 155   -1 553   
Fo rå ndring åv kortfristigå fordringår   326   -11   
Fo rå ndring leverånto rsskulder   286   961   
Fo rå ndring åv kortfristigå skulder   -470   244   
Kassaflöde från den löpande verksamheten   -4 614   423   
            
Investeringsverksamheten           
Investeringår i immåteriellå ånlå ggningstillgå ngår   -310   -1 028   
Investeringår i måteriellå ånlå ggningstillgå ngår   -72   -214   
Fo rså ljning åv finånsiellå ånlå ggningstillgå ngår   73   167   
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -309   -1 075   
            
Finansieringsverksamheten           
Upptågnå lå n   3 916   1 255   
Amortering åv lå n   0   -1 073   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten    3 916   182   
            
Årets kassaflöde   -1 007   -470   
            
Likvida medel vid årets början           
Likvidå medel vid å rets bo rjån   2 124   2 594   
Likvida medel vid årets slut   1 117   2 124   
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MODERBOLAGETS RESLUTATRÄKNING 
(Tkr) 

 Not 
2017-10-01-
2018-09-30  

2016-10-01-
2017-09-30  

      
Nettoomså ttning   2 160   1 440   
O vrigå ro relseintå kter   269   275   
    2 429   1 715   
            
Rörelsens kostnader           
O vrigå externå kostnåder 1, 2 -735   -821   
Personålkostnåder 3 -1 480   -1 069   
    -2 215   -1 890   
Rörelseresultat 17 214   -175   
            
Resultat från finansiella poster           
Rå ntekostnåder och liknånde resultåtposter   -1   0   
Resultat efter finansiella poster   213   -175   
            
Resultat före skatt   213   -175   
            
Skått på  å rets resultåt 5 0   0   
Årets resultat   213   -175   
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING 
(Tkr) 

 Not 2018-09-30  2017-09-30  
TILLGÅNGAR           
            
Anläggningstillgångar           
            
Finånsiellå ånlå ggningstillgå ngår           
Andelår i koncernfo retåg 18, 19 50 004   50 004   
Fordringår hos koncernfo retåg 20 5 200   5 200   
    55 204   55 204   
Summa anläggningstillgångar   55 204   55 204   
            
Omsättningstillgångar           
            
Kortfristigå fordringår           
Kundfordringår   16   20   
Fordringår hos koncernfo retåg   150   0   
Fo rutbetåldå kostnåder och upplupnå intå kter   88   93   
    254   113   
            
Kåsså och bånk   794   611   
Summa omsättningstillgångar   1 048   724   
            
SUMMA TILLGÅNGAR   56 252   55 928   
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 Not 2018-09-30  2017-09-30  
      
EGET KAPITAL OCH SKULDER 21         
            
Eget kapital 22         
Bundet eget kåpitål 23         
Aktiekåpitål   18 281   18 281   
            
Fritt eget kåpitål           
O verkursfond   41 443   41 443   
Bålånseråd vinst eller fo rlust   -4 161   -4 407   
A rets resultåt   213   -175   
    37 495   36 861   
Summa eget kapital   55 776   55 142   
            
Kortfristiga skulder           
Leverånto rsskulder   15   9   
Skulder till koncernfo retåg   40   0   
Aktuellå skåtteskulder   8   28   
O vrigå skulder   164   537   
Upplupnå kostnåder och fo rutbetåldå intå kter   249   212   
Summa kortfristiga skulder   476   786   
            
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   56 252   55 928   
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MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS 
(Tkr) 

 Not 
2017-10-01-
2018-09-30  

2016-10-01-
2017-09-30 

Den löpande verksamheten         
Resultåt efter finånsiellå poster   213   -175 
Justeringår fo r poster som inte ingå r i kåssåflo det   420   0 
Betåld skått   -20   8 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital   613   -167 
          
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet         
Fo rå ndring åv kundfordringår   4   6 
Fo rå ndring åv kortfristigå fordringår   -145   264 
Fo rå ndring åv leverånto rsskulder   6   -69 
Fo rå ndring åv kortfristigå skulder   -295   35 
Kassaflöde från den löpande verksamheten   183   69 
          
Årets kassaflöde   183   69 
          
Likvida medel vid årets början         
Likvidå medel vid å rets bo rjån   611   542 
Likvida medel vid årets slut   794   611 
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NOTER 
(Tkr) 

Redovisnings- och värderingsprinciper 
  
Allmänna upplysningar 
A rsredovisningen och koncernredovisningen å r upprå ttåd i enlighet med å rsredovisningslågen och BFNAR 
2012:1 A rsredovisning och koncernredovisning (K3).  
  
Då  å rsredovisningen å r presenteråd i Tkr kån åvrundningsdifferenser mellån olikå delår fo rekommå. 
  
Intäktsredovisning 
Intå kter hår tågits upp till verkligt vå rde åv våd som erhå llits eller kommer ått erhå llås och redovisås i den 
omfåttning det å r sånnolikt ått de ekonomiskå fo rdelårnå kommer ått tillgodogo rås bolåget och intå kternå 
kån berå knås på  ett tillfo rlitligt så tt. 
  
Pågående tjänsteuppdrag 
Fo retåget vinståvrå knår utfo rdå tjå nsteuppdråg på  lo pånde rå kning i den tåkt årbetet utfo rs. På gå ende ej 
fåktureråde tjå nsteuppdråg, tås i bålånsrå kningen upp till det berå knåde fåktureringsvå rdet åv utfo rt årbete 
och redovisås  i posten O vrigå fordringår 
  
Koncernredovisning 
Konsolideringsmetod 
Koncernredovisningen hår upprå ttåts enligt fo rvå rvsmetoden. Dettå innebå r ått fo rvå rvåde verksåmheters 
identifierbårå tillgå ngår och skulder redovisås till mårknådsvå rde enligt upprå ttåd fo rvå rvsånålys. 
O verstiger verksåmhetens ånskåffningsvå rde det berå knåde mårknådsvå rdet åv de fo rvå ntåde 
nettotillgå ngårnå enligt fo rvå rvsånålysen redovisås skillnåden som goodwill. 
  
Transaktioner mellan koncernföretag 
Koncerninternå fordringår och skulder såmt trånsåktioner mellån koncernfo retåg liksom oreåliseråde 
vinster eliminerås i sin helhet. Oreåliseråde fo rluster eliminerås också  så vidå inte trånsåktionen motsvårår 
ett nedskrivningsbehov. 
  
Fo rå ndring åv internvinst under rå kenskåpså ret hår eliminerås i koncernresultåtrå kningen. 
  
Goodwill 
Goodwill å r den skillnåd som uppkommer om ånskåffningsvå rdet fo r den fo rvå rvåde enheten å r ho gre å n 
vå rdet på  den fo rvå rvåde enhetens nettotillgå ngår. Vid fo rvå rvstidpunkten redovisås den uppkomnå 
goodwillen som en tillgå ng i bålånsrå kningen. 
  
Upptågen goodwill i bålånsrå kningen å r nedskrivningspro våd och fo rsiktigt vå rderåd. Avskrivningstiden å r 
10 å r med ånledning åv ått de fo rvå rv som gjorts å r lå ngsiktigå och ått synergieffekternå åv fo rvå rven bestå r 
under lå ng tid fråmo ver. 
  
Anläggningstillgångar 
Immåteriellå och måteriellå ånlå ggningstillgå ngår redovisås till ånskåffningsvå rde minskåt med 
åckumuleråde åvskrivningår enligt plån och eventuellå nedskrivningår.  
  



MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (PUBL) 

Sidå 31    Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) å rsredovisning 2017/2018 

Leasingavtal 
Fo retåget redovisår såmtligå leåsingåvtål, så vå l finånsiellå som operåtionellå, som operåtionellå 
leåsingåvtål. Operåtionellå leåsingåvtål redovisås som en kostnåd linjå rt o ver leåsingperioden. 
  
Inkomstskatter  
Totål skått utgo rs åv åktuell skått och uppskjuten skått. Skåtter redovisås i resultåtrå kningen, utom då  
underliggånde trånsåktion redovisås direkt mot eget kåpitål vårvid tillho rånde skåtteeffekter redovisås i 
eget kåpitål. 
  
Aktuell skatt 
Aktuell skått åvser inkomstskått fo r innevårånde rå kenskåpså r såmt den del åv tidigåre rå kenskåpså rs 
inkomstskått som å nnu inte redovisåts. Aktuell skått berå knås utifrå n den skåttesåts som gå ller per 
bålånsdågen. 
  
Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skåttefordrån åvseende underskottsåvdråg eller åndrå fråmtidå skåttemå ssigå åvdråg redovisås 
i den omfåttning det å r sånnolikt ått åvdrågen kån åvrå knås mot fråmtidå skåttemå ssigå o verskott. 
  
Koncernbidrag 
Erhå llnå och lå mnåde koncernbidråg redovisås som bokslutsdispositioner. 
  
Nyckeltalsdefinitioner 
Nettoomså ttning 
Ro relsens huvudintå kter, fåktureråde kostnåder, sidointå kter såmt intå ktskorrigeringår. 
 
Resultåt efter finånsiellå poster 
Resultåt efter finånsiellå intå kter och kostnåder men fo re bokslutsdispositioner och skåtter. 
 
Nettomårginål (%) 
Nettoresultåt i procent åv nettoomså ttning. 
 
Soliditet (%) 
Justeråt eget kåpitål (eget kåpitål och obeskåttåde reserver med åvdråg fo r uppskjuten skått) i procent åv 
bålånsomslutning. 
 
Antål ånstå lldå 
Medelåntål ånstå lldå under rå kenskåpså ret. 
  
Uppskattningar och bedömningar 
Upprå ttåndet åv bokslut och tillå mpning åv redovisningsprinciper, båserås oftå på  ledningens bedo mningår, 
uppskåttningår och åntågånden som ånses vårå rimligå vid den tidpunkt då  bedo mningen go rs. 
Uppskåttningår och bedo mningår å r båseråde på  historiskå erfårenheter och ett åntål åndrå fåktorer, som 
under rå dånde omstå ndigheter ånses vårå rimligå. Resultåtet åv desså ånvå nds fo r ått bedo må de 
redovisåde vå rdenå på  tillgå ngår och skulder, som inte ånnårs fråmgå r tydligt frå n åndrå kå llor. Det verkligå 
utfållet kån åvvikå frå n desså uppskåttningår och bedo mningår. Uppskåttningår och åntågånden ses o ver 
regelbundet.  
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Not Transaktioner med närstående 
Koncernen 
  
Ingå nå rstå endetrånsåktioner finns eller hår skett under rå kenskåpså ret. 
  
  
Not 1 Leasingavtal 
Koncernen 
  
A rets leåsingkostnåder åvseende leåsingåvtål, uppgå r till 766 tkr. 
Hyreskostnåder åvseende kontorslokåler uppgick till 6 915 tkr. 
  
Fråmtidå leåsingåvgifter, fo r icke uppså gningsbårå leåsingåvtål, fo rfåller till betålning enligt fo ljånde: 
  
  2017-10-01 2016-10-01   
  -2018-09-30 -2017-09-30   
        
Inom ett å r 7 307 7 032   
Senåre å n ett å r men inom fem å r 8 555 14 329   
  15 862 21 361   
        
Moderbolaget 
  
A rets leåsingkostnåder åvseende leåsingåvtål, uppgå r till 103 tkr. 
  
Fråmtidå leåsingåvgifter, fo r icke uppså gningsbårå leåsingåvtål, fo rfåller till betålning enligt fo ljånde: 
  
  2017-10-01 2016-10-01   
  -2018-09-30 -2017-09-30   
        
Inom ett å r 86 103   
Senåre å n ett å r men inom fem å r 0 77   
  86 180   
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Not 2 Arvode till revisorer 
Koncernen 
  
Med revisionsuppdråg åvses grånskning åv å rsredovisningen och bokfo ringen såmt styrelsens och 
verkstå llånde direkto rens fo rvåltning, o vrigå årbetsuppgifter som det ånkommer på  bolågets revisor ått 
utfo rå såmt rå dgivning eller ånnåt bitrå de som fo rånleds åv iåkttågelser vid så dån grånskning eller 
genomfo råndet åv så dånå o vrigå årbetsuppgifter. 
  
  2017-10-01 2016-10-01   
  -2018-09-30 -2017-09-30   
        
Grant Thornton AB       
Revisionsuppdråg 285 381   
Revisionsverksåmhet uto ver revisionsuppdråget 47 34   
  332 416   
        
Moderbolaget 
  2017-10-01 2016-10-01   
  -2018-09-30 -2017-09-30   
        
Grant Thornton AB       
Revisionsuppdråg 57 106   
  57 106   
        
 
Not 3 Anställda och personalkostnader 
Koncernen 
  2017-10-01 2016-10-01   
  -2018-09-30 -2017-09-30   
        
Medelantalet anställda       
Kvinnor 107 111   
Må n 27 26   
  134 137   
        
Löner och andra ersättningar       
Styrelse och verkstå llånde direkto r 2 046 1 984   
O vrigå ånstå lldå 48 844 49 097   
  50 890 51 081   
        
Sociala kostnader       
Pensionskostnåder fo r styrelse och verkstå llånde direkto r 180 228   
Pensionskostnåder fo r o vrigå ånstå lldå 3 399 3 492   
O vrigå sociålå åvgifter enligt låg och åvtål 17 406 17 164   
  20 985 20 884   
        
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 71 875 71 965   



MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (PUBL) 

Sidå 34    Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) å rsredovisning 2017/2018 

        
Könsfördelning bland ledande befattningshavare       
Andel kvinnor i styrelsen 50 % 40 %   
Andel må n i styrelsen 50 % 60 %   
Andel kvinnor blånd o vrigå ledånde befåttningshåvåre 33 % 33 %   
Andel må n blånd o vrigå ledånde befåttningshåvåre 67 % 67 %   
        
Erså ttning till o vrigå ledånde befåttningshåvåre under å ret: 
Till desså fem personer hår utbetålåts lo n på  2 162 tkr (2 392 tkr), pensionskostnåden uppgick till 210 tkr 
(203 tkr) 
 
Styrelsen: 
Styrelseårvode utgå r med 1,5 inkomstbåsbelopp per å r fo r externå ledåmo ter såmt med 0,5 
inkomstbåsbelopp fo r ledåmo ter som årbetår i verksåmheten. Beloppen å r inklusive sociålå åvgifter. 
 
VD: 
Till nuvårånde VD utgå r lo n med 60 tkr per må nåd. Pensionspremier betålås med 9 tkr per må nåd. 
Det finns inget åvtål om åvgå ngsvederlåg vid uppså gning. 
 
Moderbolaget 
  2017-10-01 2016-10-01   
  -2018-09-30 -2017-09-30   
        
Medelantalet anställda       
Kvinnor 0 0   
Må n 1 1   
  1 1   
        
Löner och andra ersättningar       
Styrelse och verkstå llånde direkto r 751 735   
  751 735   
        
Sociala kostnader       
Pensionskostnåder fo r styrelse och verkstå llånde direkto r 110 108   
O vrigå sociålå åvgifter enligt låg och åvtål 360 259   
  470 367   
        
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 1 221 1 102   
        
Könsfördelning bland ledande befattningshavare       
Andel kvinnor i styrelsen 50 % 40 %   
Andel må n i styrelsen 50 % 60 %   
Andel kvinnor blånd o vrigå ledånde befåttningshåvåre 33 % 33 %   
Andel må n blånd o vrigå ledånde befåttningshåvåre 67 % 67 %   
        
VD: 
Till nuvårånde VD utgå r lo n med 60 tkr per må nåd. Pensionspremier betålås med 9 tkr per må nåd. 
Det finns inget åvtål om åvgå ngsvederlåg vid uppså gning. 
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Not 4 Avskrivningar och nedskrivningar 
Koncernen 
  
Anlå ggningstillgå ngår skrivs åv enligt plån o ver den fo rvå ntåde nyttjåndeperioden med hå nsyn till 
vå sentligt restvå rde. Fo ljånde åvskrivningsprocent tillå mpås: 
  
Immateriella anläggningstillgångar     
Bålånseråde utgifter 20 %   
Goodwill 10 %   
      
Materiella anläggningstillgångar     
Inventårier och verktyg 20 %    
Instållåtioner 20 %    
Bilår och åndrå trånsportmedel 20 %    
      
  
Not 5 Aktuell och uppskjuten skatt 
Koncernen 
  2017-10-01 2016-10-01   
  -2018-09-30 -2017-09-30   
        
Skatt på årets resultat     
Aktuell skått 0 0 
Fo rå ndring åv uppskjuten skått åvseende temporå rå skillnåder -73 -29 
Totalt redovisad skatt -73 -29 
      
Avstämning av effektiv skatt 
    2017-10-01   2016-10-01 
    -2018-09-30   -2017-09-30 
  Procent Belopp Procent Belopp 
Redovisat resultat före skatt   -5 249   -1 458 
          
Skatt enligt gällande skattesats 22,00 1 155 22,00 321 
Ej åvdrågsgillå kostnåder -22,59 -1 186 -7,79 -114 
Ej skåttepliktigå intå kter 2,10 110     
Underskottsåvdråg vårs skåttevå rde ej 
lå ngre redovisås som tillgå ng -1,28 -67 -7,82 -114 
Under å ret utnyttjånde åv tidigåre å rs 
underskottsåvdråg vårs skåttevå rde ej 
redovisåts som tillgå ng 2,17 114 5,14 75 
O vrigt -2,40 -126 -11,52 -168 
Redovisad effektiv skatt 0,00 0 0,00 0 
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Moderbolaget 
  2017-10-01 2016-10-01   
  -2018-09-30 -2017-09-30   
        
Skatt på årets resultat     
Aktuell skått 0 0 
Totalt redovisad skatt 0 0 
      
Avstämning av effektiv skatt 
    2017-10-01   2016-10-01 
    -2018-09-30   -2017-09-30 
  Procent Belopp Procent Belopp 
Redovisat resultat före skatt   214   -175 
          
Skatt enligt gällande skattesats 22,00 -47 22,00 39 
Ej åvdrågsgillå kostnåder 0,03 0 -0,83 -1 
Underskottsåvdråg vårs skåttevå rde ej 
lå ngre redovisås som tillgå ng 31,34 -67 -65,16 -114 
Under å ret utnyttjånde åv tidigåre å rs 
underskottsåvdråg vårs skåttevå rde ej 
redovisåts som tillgå ng -53,36 114 42,79 75 
O vrigt     1,20 2 
Redovisad effektiv skatt 0,00 0 0,00 0 
          
  
Not 6 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 
Koncernen 
  
  
  2018-09-30 2017-09-30   
        
Ingå ende ånskåffningsvå rden 218 0   
Inko p 46 218   
Omklåssificeringår 294     
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 557 218   
        
Ingå ende åvskrivningår -11 0   
A rets åvskrivningår -94 -11   
Utgående ackumulerade avskrivningar -105 -11   
        
Utgående redovisat värde 452 207   
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Not 7 Goodwill 
Koncernen 
  2018-09-30 2017-09-30   
        
Ingå ende ånskåffningsvå rden 21 791 21 275   
Inko p 264 516   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 22 055 21 791   
        
Ingå ende åvskrivningår -10 292 -8 089   
A rets åvskrivningår -2 244 -2 203   
Utgående ackumulerade avskrivningar -12 536 -10 292   
        
Utgående redovisat värde 9 519 11 499   
        
  
Not 8 Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar 
Koncernen 
  2018-09-30 2017-09-30 
      
På gå ende immåteriell tillgå ng ny dåtåmiljo  0 294 
  0 294 
      
  
Not 9 Installationer 
Koncernen 
  2018-09-30 2017-09-30   
        
Ingå ende ånskåffningsvå rden 69 0   
Inko p 37 69   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 106 69   
        
Ingå ende åvskrivningår -14 0   
A rets åvskrivningår -20 -14   
Utgående ackumulerade avskrivningar -34 -14   
        
Utgående redovisat värde 72 55   
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Not 10 Inventarier 
Koncernen 
  2018-09-30 2017-09-30   
        
Ingå ende ånskåffningsvå rden 1 013 868   
Inko p 60 144   
Fo rså ljningår/utrångeringår -186 0   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 887 1 013   
        
Ingå ende åvskrivningår -531 -410   
Fo rså ljningår/utrångeringår 167 0   
A rets åvskrivningår -123 -122   
Utgående ackumulerade avskrivningar -487 -531   
        
Utgående redovisat värde 400 481   
        
  
Not 11 Andra långfristiga värdepappersinnehav 
Koncernen 
  2018-09-30 2017-09-30 
      
Ingå ende ånskåffningsvå rden 69 69 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 69 69 
      
Utgående redovisat värde 69 69 
      
  
Not 12 Skattefordran 
Koncernen 
  2018-09-30 2017-09-30 
      
Skåttefordrån åvseende tidigåre å r 987 1 154 
Under å ret å terfo rdå belopp -73 -167 
  914 987 
      
  
Not 13 Andra långfristiga fordringar 
Koncernen 
  2018-09-30 2017-09-30 
      
Ingå ende ånskåffningsvå rden 401 401 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 401 401 
      
Utgående redovisat värde 401 401 
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Not 14 Övriga fordringar 
Koncernen 
  2018-09-30 2017-09-30   
        
Uppårbetåd men ej fåktureråd intå kt 10 182 12 071   
Reverskrediter 2 655 1 957   
O vrigå fordringår 1 155 178   
  13 992 14 206   
        
  
Not 15 Ställda säkerheter 
Koncernen 
  2018-09-30 2017-09-30   
        
För skulder till kreditinstitut:       
Fo retågsinteckningår 29 525 32 525   
  29 525 32 525   
        
Moderbolaget 
  2018-09-30 2017-09-30   
        
För skulder till kreditinstitut:       
Fo retågsinteckningår 0 3 000   
  0 3 000   
        
  
Not 16 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 
Koncernen 
  2018-09-30 2017-09-30   
        
Avskrivningår 2 482 2 349   
Fusion 417 169   
Fo rå ndring åvså ttning 0 -138   
Vinst vid fo rså ljning åv ånlå ggningstillgå ngår 0 -14   
  2 899 2 366   
        
  
Not 17 Inköp och försäljning mellan koncernföretag 
Moderbolaget 
  2017-10-01 2016-10-01   
  -2018-09-30 -2017-09-30   
        
Andel åv å rets totålå inko p som skett frå n åndrå fo retåg i 
koncernen 0,00 %  0,00 %   
Andel åv å rets totålå fo rså ljningår som skett till åndrå fo retåg i 
koncernen 89,00 %  84,00 %   
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Not 18 Andelar i koncernföretag 
Moderbolaget 
  2018-09-30 2017-09-30   
        
Ingå ende ånskåffningsvå rden 50 004 50 004   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 50 004 50 004   
        
Utgående redovisat värde 50 004 50 004   
        
  
Not 19 Specifikation andelar i koncernföretag 
Moderbolaget 
  
Namn 

Kapital- 
andel 

Rösträtts- 
andel 

Antal 
andelar 

Bokfört 
värde   

Modern Ekonomi Sverige AB 100% 100% 1 151 000 50 004   
        50 004   
            
  Org.nr Säte Eget kapital Resultat   
Modern Ekonomi Sverige AB 556770-0470 Sko vde 7 130 -1 923   
            
  
Not 20 Fordringar hos koncernföretag 
Moderbolaget 
  2018-09-30 2017-09-30   
        
Ingå ende ånskåffningsvå rden 5 200 5 200   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 200 5 200   
        
Utgående redovisat värde 5 200 5 200   
        
  
Not 21 Eventualförpliktelser 
Moderbolaget 
  2018-09-30 2017-09-30   
        
        
Ansvårsfo rbindelse till fo rmå n fo r dotterbolåg 9 800 0   
Fo rså kringså rende 757 0   
  10 557 0   
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Not 22 Disposition av vinst eller förlust 
Moderbolaget 
  2018-09-30     
        
Förslag till vinstdisposition       
Styrelsen fo reslå r ått till fo rfogånde stå ende vinstmedel:       
        
ånsåmlåd fo rlust  -4 161     
o verkursfond vid å rets utgå ng  41 443     
å rets vinst 213     
  37 496     
        
disponerås så  ått       
i ny rå kning o verfo res 37 496     
  
Not 23 Antal aktier och kvotvärde 
Moderbolaget 

Namn 
Antal 

aktier 
Kvot- 
värde   

Antål A-Aktier 14 774 008 1,24   
  14 774 008    
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