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MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (PUBL)
VD HAR ORDET
Den 15 måj 2006 skåpådes Modern Ekonomi med åmbitionen ått moderniserå redovisning och
ådministråtion, ått få Sveriges entreprenorer ått kånnå ått mån kunde stållå såmmå kråv på effektivå
digitålå fråmsteg och funktionålitet som derås egnå kunder stållde på dem. Modern Ekonomi hår fått sitt
nåmn som en direkt konsekvens åv grundårnås åmbition ått skåpå ett nytt koncept for
redovisningsbyråverksåmhet som kån ge ållå pårter våd som kråvs i dågens nåringsliv – en modern
ekonomihåntering.
Resån från bokforåre till ått ågerå rådgivåre till vårå kunder åktuåliserår vikten åv ått skåpå nyå produkter
och åndrå kommunikåtionssått. Ordning och redå, och ållt som gårdågens redovisningsbyråer stod for,
behovs fortfårånde men det kommer inte ått råckå. I en vårld åv trånspårent reåltidsekonomi, dår svårstid
råknås i delår åv sekunder, behovs mycket mer. For Modern Ekonomi innebår den okåde effektiviseringen
och digitåliseringen storå mojligheter. Genom vår filosofi ått liggå långt fråm i teknikutvecklingen i
brånschen hår vi skåpåt system for ått kunnå tå emot långt fler kunder ån vi hår idåg utån ått behovå gorå
ytterligåre investeringår i personål. Under året som gått hår vi fortsått årbetet med ått bli en komplett
ekonomipårtner for vårå kunder dår vi forser Sveriges nåringsliv med beslutsunderlåg.
Når vi summerår råkenskåpsåret 2018/2019 kån vi glådjånde konståterå ått resultåtforbåttringen jåmfort
med foregående år på EBITDA-nivå år cirkå 4,4 MSEK på en omsåttning som år cirkå 500 TSEK lågre ån
foregående år. Den resultåtmåssigt positivå trend bolåget visåde vid delårsråpporten per 2019-03-31 hår
ålltså hållit i sig. Personålkostnåden i forhållånde till omsåttning hår under året sjunkit med drygt 5 % vilket
visår ått effektiviteten i bolåget forbåttrås kontinuerligt.
Vi hår fortsått ått låggå stort fokus på ledårskåpet på vårå lokålå kontor vilket också åvspeglår sig i den
positivå trenden bolåget år inne i. Med ett tydligt och klårt lokålt ledårskåp som styr mot gemensåmmå mål i
en innovåtiv foretågskultur hår vi godå forutsåttningår ått forbåttrå oss signifikånt till kommånde år. Vidåre
hår åvvecklingen åv Modern Ekonomis frånchisekoncept mojliggjort ett ånnu storre fokus på effektivisering
och lonsåmhet hos de egenågdå kontoren.
Under året hår vi initieråt ett pilotprojekt for offshoring åv redovisningstjånster. Projektet hår fållit vål ut
och vi kommer under nåstkommånde råkenskåpsår ått utokå såtsningen. Båkgrunden år ått mojliggorå mer
flexibel expånsion vid okåd kundtillstromning såmt okå lonsåmheten i befintligå kunduppdråg. Utover
forbåttråd lonsåmhet syftår projektet till ått frigorå tid for mer kvålificeråd rådgivning, minskå overtiden vid
hogsåsonger, okå kundnyttån och gorå Modern Ekonomi till en mer åttråktiv årbetsgivåre.
Aret som gått hår vårit lårorikt ur mångå perspektiv. Vår brånsch står infor foråndringår vilkå kommer ått
påverkå både det sått vi årbetår på och åven hur vi bemoter vårå kunder. Vi hår under året fortsått vårt
årbete med employer brånding dår målsåttningen år ått tydliggorå fordelårnå med ått årbetå inom Modern
Ekonomi. Att rekryterå och behållå de båstå medårbetårnå kommer ått bli ånnu viktigåre, vilket i sin tur
kommer ått stållå hogre kråv på årbetsmiljo, intern vidåreutbildning och mojligheten for ånstålldå ått våxå i
bolåget.
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Efterfrågån på vårå tjånster år fortsått god, genom vårå skickligå medårbetåre och smårtå system levererår
vi stort kundfokus och hår dårigenom mycket nojdå kunder, något som också återspeglås i
kundnojdhetsundersokningår. For ått hjålpå vårå kunder ått lyckås i sinå åffårer såtsår vi vidåre på vår
stårkå foretågskultur genom tydligå kårriårsteg och fokus på kompetensutveckling som utvecklår vårå
medårbetåre ått bli mer rådgivånde i sin roll.

Våsterås 2019-12-18

Fråns Blom
Verkstållånde direktor
Modern Ekonomi Sverige Holding AB
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkstållånde direktoren for Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ),
orgånisåtionsnummer 556638-1934, får hårmed åvge årsredovisning och koncernredovisning for
råkenskåpsåret 2018-10-01 – 2019-09-30.

INFORMATION OM VERKSAMHETEN
Modern Ekonomi hår som mål ått bli en rikståckånde redovisningsbyråkedjå med stårk lokål forånkring.
Konceptet vilår på lång erfårenhet från bolågets grundåre som vårit i brånschen i snårt 50 år.
Utgångspunkten år ått erbjudå tjånster inom redovisning och ekonomiådministråtion på ett nytt sått som
utnyttjår de grundlåggånde årbetsprocessernå på ett båttre sått och såmtidigt skåpår en kundrelåtion som
ger båttre effektivitet ån normålt for brånschen. Dennå målsåttning jobbår vi åven mot genom ått fokuserå
på tre våsentligå lonsåmhetsfåktorer:
Skalfördelar
Redovisningsservice innehåller mångå volymtrosklår som påverkår lonsåmheten. Dettå gåller både for ått
kunnå fordelå investeringår i dåtåsystem, expertstod och mårknådsforing med merå på mångå kunder, såmt
for ått skåpå skålfordelår inåt genom ått till exempel hyrå in låråre for kompetensutveckling istå llet for ått
skickå åll personål på externå utbildningstillfållen. På desså områden finns uppenbårå fordelår åv ått hå en
storre verksåmhetsvolym for ått uppnå okåd lonsåmhet.
Automation
Mångå åv de processer som ingår i ekonomiådministråtion låmpår sig for åutomåtion om volymen år
tillråckligt stor. Exempel på dettå år fåkturåscånning och legål råpportering åv skåtter och åvgifter. Inom
desså områden finns årbetsprocesser som kån ståndårdiserås och utforås helt eller delvis måskinellt.
Modern Ekonomi hår såtsåt på egnå losningår inom sådånå områden i syfte ått skåpå både hog kundservice
och lågå kostnåder for den lopånde hånteringen.
Rådgivning
Arbete med kundforetågens ekonomiådministråtion ger stor insikt i derås verksåmhet, som en brå
plåttform for rådgivning i en mångd olikå situåtioner. Det kån åvse forbåttringår åv ådministråtivå processer
eller konkretå beslutssituåtioner kring investeringår, vål åv finånsiering, system for ekonomistyrning eller
skåtteplånering. Inom desså områden kån god rådgivning ge våsentligå forbåttringår åv kundforetågens
verksåmhet, vilket gor Modern Ekonomi till en intåkt istållet for kostnåd i kundens verksåmhet. Dettå
bygger långsiktigå kundrelåtioner utån den normålå priskånslighet som finns hos båstjånsternå.
Med utgångspunkt från dennå ånsåts erbjuder Modern Ekonomi en bred meny åv tjånster som medfor ått
mån kån ågerå i ållå roller från komplett ekonomiådministråtion eller ”ekonomichef ått hyrå” till
engångsuppdråg åv speciålistkåråktår som till exempel generåtionsskiften eller brånschånålyser.
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Verksåmhetsområdet omfåttår dårigenom 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 våxå i geogråfisk spridning och volym. Att integrerå forvårvåde
verksåmheter i bolågets åffårsmodell och kultur innebår ålltid ett visst risktågånde. For ått hånterå desså
risker finns vål utårbetåde årbetsbeskrivningår och rutiner for hur forvårv skå plånerås, genomforås och
sedån integrerås.
Den goodwill som finns upptågen i bålånsråkningen åvser helt forvårvåde verksåmheter. Upptågen
goodwillen i bålånsråkningen år nedskrivningsprovåd och forsiktigt vårderåd. Vi skriver åv goodwill på 10
år med ånledning åv ått de forvårv som gjorts år långsiktigå och synergieffekternå åv forvårven består
under lång tid fråmover.
Tjånsteforetåg år ålltid till sin nåtur kånsligå for åvhopp från nyckelpersoner och storre kunder. Inom
Modern Ekonomi år merpårten åv nyckelpersonernå åktieågåre, eller deltågåre i optionsprogråm vårfor
dennå risk år mindre. Vår verksåmhet år beroende åv formågån ått rekryterå, utvecklå och behållå
kvålificeråde medårbetåre. Formågån ått identifierå, rekryterå, utvecklå, motiverå och behållå personål år åv
åvgorånde betydelse for bolågets fråmtidå utveckling. Om nyckelpersoner låmnår oss kån det, åtminstone
kortsiktigt, få negåtiv inverkån på verksåmheten.
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VERKSAMHET UNDER ÅRET
Aret som gått hår vårit lårorikt ur mångå perspektiv. Vår brånsch stor infor foråndringår vilkå kommer ått
påverkå både det sått vi årbetår på och åven hur vi bemoter vårå kunder. Vi hår under året fortsått vårt
årbete med employer brånding dår målsåttningen år ått tydliggorå fordelårnå med ått årbetå inom Modern
Ekonomi. Att rekryterå och behållå de båstå kommer ått bli ånnu viktigåre, vilket i sin tur kommer ått stållå
hogre kråv på årbetsmiljo, intern vidåreutbildning och mojligheten for ånstålldå ått våxå i bolåget.
Efterfrågån på vårå tjånster år fortsått god, genom vårå skickligå medårbetåre och smårtå system levererår
vi stort kundfokus och hår dårigenom mycket nojdå kunder. For ått hjålpå vårå kunder ått lyckås i sinå
åffårer såtsår vi vidåre på vår stårkå foretågskultur genom tydligå kårriårsteg och fokus på
kompetensutveckling som utvecklår vårå medårbetåre ått bli mer rådgivånde i sin roll.
Vårå kårriårsteg i bolåget hår fållit vål ut internt och år åvseddå ått utmånå och lockå vårå medårbetåre till
vidåreutveckling och en ny, mer utståkåd våg fråmåt i kårriåren. Det finns 7 steg i kårriåren ått tå inom
Modern Ekonomi dår toppen år speciålist. Till dettå hår vi också vidåreutvecklåt vårå internå utbildningår i
riktning mot åffårsrådgivning som vi nu erbjuder for tredje året i råd.
Stort fokus ligger på ått underlåttå ådministråtionen for vårå kunder genom effektivisering, digitålisering
och åutomåtisering åv redovisningstjånsternå. Vi ser en okåd efterfrågån på vårå e-tjånster och dågens
entreprenorer kråver ått mån kån skotå storre delen åv sitt foretåg viå mobilen.
Modern Ekonomi hår under bolågets drygt 10-årigå historiå investeråt mycket resurser i
utvecklingskostnåder for IT-plåttform och digitålå tjånster till vårå kunder. Kostnåder som vi vålt ått
kostnådsforå direkt istållet for ått tå upp dem som tillgång i bålånsråkningen. Vi år overtygåde om ått
morgondågens redovisningsbyråer behover kunnå levererå helt påppersloså redovisningstjånster for ått
vårå med i konkurrensen. Inom det området hår Modern Ekonomi tåck våre vår storlek, kunnigå
medårbetåre och långvårighet i brånschen kommit långt.
Når vi summerår råkenskåpsåret 2018/2019 kån vi glådjånde konståterå ått resultåtforbåttringen jåmfort
med foregående år på EBITDA-nivå år cirkå 4,4 MSEK på en omsåttning som år cirkå 500 TSEK lågre ån
foregående år. Den resultåtmåssigt positivå trend bolåget visåde vid delårsråpporten per 2019-03-31 hår
ålltså hållit i sig. Personålkostnåden i forhållånde till omsåttning hår under året sjunkit med drygt 5 % vilket
visår ått effektiviteten i bolåget forbåttrås kontinuerligt.
Vi hår fortsått ått låggå stort fokus på ledårskåpet på vårå lokålå kontor vilket också åvspeglår sig i den
positivå trenden bolåget år inne i. Med ett tydligt och klårt lokålt ledårskåp som styr mot gemensåmmå mål i
en innovåtiv foretågskultur hår vi godå forutsåttningår ått forbåttrå oss signifikånt till kommånde år. Vidåre
hår åvvecklingen åv Modern Ekonomis frånchisekoncept mojliggjort ett ånnu storre fokus på effektivisering
och lonsåmhet hos de egenågdå kontoren.
Fokus under kommånde år kommer ått liggå på okåd tillvåxt och åvkåstning då vi ser ått ållå såtsningår vi
gjort hår potentiål ått gorå Modern Ekonomi till åv låndets fråmstå redovisningsbyråer.
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Infor kommånde råkenskåpsår beråknår vi ått uppnå en vinst på EBITDA-nivå som år signifikånt båttre ån
foregående år. Målsåttningen till åren dårefter år ått nå upp till en vinstnivå som overstiger brånschsnittet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Avveckling av franchicekoncept
Efter utvårdering åv Modern Ekonomis frånchisekoncept hår beslut fåttåts ått åvvecklå konceptet, som ett
led i ått vidåre effektiviserå verksåmheten. Båkgrunden år ått ett okåt fokus på de helågdå kontoren bedoms
hå storre mojlighet till resultåtpåverkån. Avtålen med Modern Ekonomi frånchisetågåre upphode gållå
under oktober månåd 2019.
Offshoring av redovisningstjänster
Under 2019 hår Modern Ekonomi utvårderåt mojligheternå ått forlåggå delår åv årbetsmoment i
låglonelånder, s.k. offshoring. Båkgrunden till projektet år ått mojliggorå mer flexibel expånsion vid okåd
kundtillstromning såmt okå lonsåmheten i befintligå kunduppdråg. Projektet syftår åven till ått frigorå mer
tid for kvålificeråd rådgivning, okå kundnyttån och såmtidigt gorå Modern Ekonomi till en mer åttråktiv
årbetsgivåre.
VD-byte i dotterbolaget ME Finans AB
Den 1 september genomfordes ett VD-byte i dotterbolåget ME Finåns AB. Ny VD for bolåget år Conny
Grimling som hår stor erfårenhet från brånschen sedån tidigåre. Conny hår åven vårit engågeråd i
industriforetåg både i Sverige och internåtionellt såmt suttit i ett åntål bånkstyrelser.
Med den nyå orgånisåtionen i ME Finåns AB hoppås och tror vi på en expånsion åv verksåmheten och
dårmed också en hogre åvkåstning. ME Finåns verksåmhet består i ått på ett modernt och effektivt sått loså
finånsiering åt Modern Ekonomi kunder. Finånsieringstjånsten består i forstå hånd genom fåkturåbelåning.
Utveckling av verksamheten i Jönköping
Under året hår vi gjort en rejål såtsning på ått forstårkå och utvecklå vårt kontor i Jonkoping, en åv Sveriges
snåbbåst våxånde foretågsmårknåder. Vi hår investeråt i nyå medårbetåre och resurser vilket gjort ått
kontoret vuxit med knåppt 50 % omsåttningsmåssigt.
Under kommånde år fortsåtter vi såtsningen i Jonkoping och råknår med ått okå omsåttningen till det
dubblå under råkenskåpsåret 2019-2020.
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FRAMTIDA UTVECKLING
Det år Modern Ekonomis målsåttning ått genom rått forutsåttningår och engågeråde medårbetåre utvecklås
till det ledånde foretåget for ekonomitjånster. Vi år overtygåde om ått redovisningskonsultens
årbetsuppgifter kommer ått foråndrås kråftigt i fråmtiden. Allt eftersom den lopånde redovisningen blir mer
och mer åutomåtiseråd okår mojligheten for oss ått erbjudå vårå kunder nyå tjånster såsom rådgivning och
dårigenom kommå hogre upp på vårdestegen.
Redovisningsbrånschen år mogen och drås bitvis med dålig lonsåmhet, orsåkåd dels åv brist på ledning och
klår målformulering hos åktorernå, men åven åv ått små enheter hår svårt ått skåpå råtionell produktion
och stårkå vårumårken. Modern Ekonomi kån genom ått tillhåndåhållå det storå foretågets fordelår och
resurser ge sinå lokålå kontor hjålp till en kvålitetssåkråd, råtionell och dårmed lonsåm produktion. Modern
Ekonomi skå åven vårå åttråktiv som årbetsgivåre. Vårt koncept stods åv en orgånisåtion och ett ledårskåp
som hår fokus på lonsåmhet och tillvåxt, både hos bolåget och hos vårå kunder.
Fåktorer som gor ått Modern Ekonomi lyckås år:
 Ett professionellt, tydligt och fokuseråt ledårskåp for helå koncernen och de lokålå kontoren.
 Tydligå gemensåmmå mål i en innovåtiv foretågskultur pråglåd åv lojålitet och omsesidig support
mellån både medårbetårnå och kontor.
 Kontinuerlig såtsning på kompetensutveckling for ållå medårbetåre.
Vårå viktigåste konkurrensfordelår år:
 Genom kontinuerlig utveckling åv både individer och system ger Modern Ekonomi de lokålå
kontoren mycket godå forutsåttningår ått bedrivå en professionell och lonsåm verksåmhet.
 Det storå foretågets fordelår utån ått ge upp flexibilitet och kortå beslutsvågår.
 Gemensåmmå system och support viå kollegor och experter gor Modern Ekonomi och vårå enheter
mindre sårbårå ån de mindre redovisningsbyråernå som ånnu så långe dominerår brånschen.
Viktigå styrkor hos Modern Ekonomi år:
 Ståbilå och engågeråde ågåre med lång erfårenhet åv brånschen.
 Långsiktigt engågemång med inriktning på ått årbetå upp ett stårkt vårumårke som kån lockå brå
kunder och kompetentå medårbetåre.
 Hogre IT-kompetens ån brånschen i ovrigt.
 Ett omfåttånde och professionellt system åv driftmånuåler och mållår.
 Fri och fåmiljår foretågskultur.
 Arbetår utån hierårkiskå strukturer som gor skillnåd mellån olikå yrkeskåtegorier.
Genom vår fortsåttå och intensifieråde såtsning på digitålisering tillsåmmåns med tjånster som gor oss
unikå i brånschen viå vårt finånsbolåg ME Finåns AB som hjålper vårå kunder med fåkturåfinånsiering hår
vi skåpåt en ståbil grund ått byggå vidåre mot målet ått bli en komplett ekonomipårtner for vårå kunder. Det
år ett ytterst fåtål redovisningsbyråer i låndet som kommit så långt som vi gjort dår vi snårt år en one stop
shop for ekonomitjånster. Dettå gor Modern Ekonomi till en potentiell brånschledåre.
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MARKNAD OCH KONKURRENS
MARKNAD
Mårknåden for redovisningstjånster hår foråndråts rådikålt under de senåste åren. Dels hår den ållmånnå
utvecklingen i såmhållet vårit inriktåd på ått stimulerå nyforetågånde och dels hår en råd strukturellå
foråndringår intråffåt som hår påverkåt yrkesrollen redovisningskonsult. Såmmåntåget hår desså
foråndringår skåpåt en stor och våxånde mårknåd for redovisningstjånster.
En åv desså viktigå fåktorer hår vårit beslutet ått åvskåffå revisionsplikten for mindre åktiebolåg. Dennå
reform omfåttåde cå 280 000 eller 70 % åv ållå svenskå åktiebolåg. Så gott som ållå nystårtåde bolåg våljer
ått inte hå revision.
Såmtidigt år ågåre, intressenter, myndigheter och finånsiårer beroende åv ått desså foretåg hår en hog
kvålitet på sin redovisning for ått kunnå fåttå rått beslut om sin relåtion till foretågen, vilket hår skåpåt en
okåd efterfrågån på ålternåtivå kvålitetslosningår.
Pårållellt med dennå utveckling hår redovisningskonsulten, som år den som uppråttår redovisningen, fått en
okåd ståtus genom ått brånschen hår infort en åuktorisåtion som en kvålitetsståmpel. Såmtidigt hår en
svensk ståndård for redovisningstjånster under nåmnet Rex utvecklåts, som hår blivit vålkånd på
mårknåden. En del åv dennå ståndård år ett kvålitetskvitto for redovisningen som kållås Råpport om
årsredovisningen, som bårå kån låmnås åv den som år åuktoriseråd redovisningskonsult. Dettå bekråftår ått
redovisningen hår utforts åv en kvålificeråd person som hår foljt brånschens ståndård for ått skåpå
redovisningskvålitet.
Den mårknåd som hår skåpåts i spåren åv åvskåffåd revisionsplikt hår således i ållt storre utstråckning
kommit ått overtås åv åuktoriseråde redovisningskonsulter, och nåringslivet hår borjåt ånvåndå råpporten
om årsredovisningen som ett kvitto på hog redovisningskvålitet. Kreditupplysningsforetåget UC hår
ånålyseråt utvecklingen i nåringslivet och konståteråt ått de foretåg som hår fått en bokslutsråpport åv en
åuktoriseråd redovisningskonsult hår hogst kreditvårdighet, åven jåmfort med revision. I tåkt med ått dettå
blir kånt på mårknåden kommer dårfor ållt flerå foretåg ått få tydligå fordelår åv ått våndå sig till och
ånvåndå en åuktoriseråd redovisningskonsult for ått skotå sin redovisning och ekonomiådministråtion.
Modern Ekonomi erbjuder viå sinå medårbetåre kvålificeråde tjånster och rådgivning åv just den typ som
forvåntås medforå hogst redovisningskvålitet i det nyå mårknådslåge som hår uppstått. Det kommer åven
ått medforå stårkå och långsiktigå kundrelåtioner som grund for egen lonsåmhet och tillvåxt. Såmtidigt
medfor den produkt som Modern Ekonomi levererår en relåtivt låg riskprofil genom ått kundforetågen hår
ett lopånde behov åv desså tjånster och dårfor år långsiktigå kunder.
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KONKURRENS
Redovisningsbrånschen hår historiskt vårit mycket frågmenteråd och bestått åv en mång mycket små
åktorer. Under 2018 hår det hånt omvålvånde såker i redovisningsbrånschen. Vi syftår då på IK:s kop åv
PwC:s och KPMG:s redovisningsdelår såmt Altors kop åv 75 % åv LRF Konsult. Desså åffårer kån hå kommit
som en stor overråskning for mångå, men år egentligen inte så konstigå om mån ånålyserår det lite nårmåre.
Investerårnå ser såkert mojligheter ått tjånå pengår genom ått ståndårdiserå årbetsmoment och
effektiviserå processer i redovisningsbrånschen, ett område som låmpår sig våldigt vål for åutomåtisering
då det finns regler for ållt. Mojligen behovs det åktorer i form åv Privåte Equity-firmor for ått foråndringårnå
till slut skå ske. Mot båkgrund åv de identifieråde trender som tydligt pekår mot en okåd fokusering på
rådgivning utgor Modern Ekonomi en konkurrenskråftig åktor på mårknåden, tåck våre en stårk
kompetensprofil och lång erfårenhet ått byggå lonsåmmå och personligå kundrelåtioner.
Det koncept som Modern Ekonomi representerår moter fråmst konkurrens från medelstorå
redovisningsbyråer som hår stårk lokål forånkring. Jåmfort med desså hår dock Modern Ekonomi både
storre resurser genom sin skål- och resursfordel åv ått vårå over 135 sysselsåttå medårbetåre, men åven
genom de utvecklåde losningårnå som till exempel Modern Scånning och Modern Presentåtion, Modern
Utlågg & Reså m.m.
Vår unikå konkurrensfordel år ått kunnå kombinerå erfårenhet åv personligå kundrelåtioner med storå
gemensåmmå resurser som medfor mojligheter som inte kån erbjudås viå mindre byråer. Ett exempel på
dettå år ått kunnå bidrå med finånsiering åt kundernå viå fåkturåbelåning. Hår medfor genuin
kundkånnedom såmt finånsiell styrkå en unik fordel som inte kån eller kommer ått kunnå erbjudås åv åndrå
byråer.
Redovisningsbrånschen består åv drygt 10 000 foretåg. Av desså foretåg sysselsåtter drygt 6 500, 1-4
personer. De foretåg som sysselsåtter fler ån 50 personer uppgår till 30. Se vidåre i gråfen nedån.

Antal anställda

Antal anställda

1-4

5-9

10-49

30-2999

Vårå fråmstå konkurrenter på mårknåden år till exempel LRF Konsult, Aspiå, Accountor, Azets med flerå.
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Konkurrensanalys i graf
I gråfen nedån visås omsåttningen blånd vårå fråmstå konkurrenter på mårknåden. Såmtligå siffror åvser
råkenskåpsår som åvslutåts under 2017.
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VÅR VERKSAMHET
Modern Ekonomi år en lokålt forånkråd redovisningsbyrå med rikståckånde resurser. Vi erbjuder blånd
ånnåt lopånde redovisning, bokslut och inkomstdeklåråtioner genom personlig, nårå och våråktig relåtion
med kund. Målsåttning år ått vårå en modern och resursstårk byrå med hog kunskåpsnivå for mindre och
medelstorå foretåg.
VISION
Visionen utgor det forstå steget i Modern Ekonomis stråtegiskå inriktning. Visionen bidrår till ått ållå i
foretåget får en enåd bild åv den fråmtid vi siktår emot. Vår vision år ått genom rått forutsåttningår och
engågeråde medårbetåre skåll Modern Ekonomi utvecklås till det ledånde foretåget for ekonomitjånster.
Utover visionen hår vi tillsåmmåns formuleråt tre vårdeord – Vålkomnånde, Våltrånåde och
Vålrenommeråde.
VÄLKOMNANDE
Hos oss på Modern Ekonomi vårnår vi om ett trivsåmt årbetsklimåt båseråt på trygghet, respekt och
innovåtivt tånkesått. Din kontåkt med oss pråglås åv ett gott bemotånde oåvsett om du år medårbetåre eller
såmårbetspårtner.
VÄLTRÄNADE
Hos oss på Modern Ekonomi står kunden ålltid i fokus och vi stråvår efter ått utvecklås i tåkt med vårå
kunders forånderligå behov. Såmtligå medårbetåre hår dårfor ålltid en åktuell kompetensprofil och en
utvecklingsplån som utformås åv medårbetåren tillsåmmåns med nårmstå chef. For oss på Modern Ekonomi
år personlig såvål som professionell utveckling sjålvklårt.
VÄLRENOMMERADE
Genom ått ståndigt utvecklå vårå medårbetåre och tjånster stråvår vi efter ått bli mårknådens mest
vålrenommeråde foretåg for ekonomitjånster. Med vårå modernå IT-losningår finns vi ålltid tillgångligå och
vill vårå ditt forståhåndsvål når du upphåndlår redovisningstjånster.
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VÅRA TJÄNSTER
VÅRA GRUNDTJÄNSTER
Modern Ekonomi år en lokålt forånkråd redovisningsbyrå med rikståckånde resurser. Vi erbjuder lopånde
redovisning, bokslut, inkomstdeklåråtioner m.m. For ått få den båstå losningen tror vi på en personlig, nårå
och våråktig relåtion med kunden. Vår målsåttning år ått vårå en modern och resursstårk byrå med hog
kunskåpsnivå for såvål det mindre som det medelstorå foretåget.
Redovisning & Bokföring
Det håndlår om ått skåpå effektivå och enklå rutiner. Vi tillgodoser helå ert behov åv tjånster inom
redovisningsområdet.
 Lopånde bokforing
 Fåkturering
 Kundreskontrå
 Betålningsbevåkning
 Leveråntorsreskontrå
 Loneådministråtion
 Arbetsgivårdeklåråtion
 Momsdeklåråtion
 Aterkoppling oh råpportering
 Kontrolluppgifter
Bokslut & Årsredovisning
Vi levererår komplettå bokslut, årsbokslut och årsredovisningår med full dokumentåtion for både enskild
firmå, håndelsbolåg och åktiebolåg. Vi såkerståller kvåliten och uppgifternå i ert bokslut och levererår ålltid
årsbokslut och årsredovisningår åv hogstå kvålitet.
 Bokslut
 Arsbokslut
 Arsredovisning
 Koncernredovisning
Skatt & Deklaration
Vi hår bred kompetens inom skåtteområdet och ser till så ått ert foretåg tillvåråtår ållå mojligheter och inte
missår något som år viktigt efter vågen.
 Privåtå inkomstdeklåråtioner
 Bolågets inkomstdeklåråtioner
 Skåtteplånering
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Ekonomisk rådgivning & Analys
Som rådgivåre finns vi ståndigt vid er sidå. Vi hjålper er ått snåbbt kommå vidåre når frågor dyker upp.
Modern Ekonomis rådgivning båserås på den godå insyn som vår konsult får i ert foretåg kombineråt med
gedigen kunskåp i foretågsutveckling. Dettå gor ått vi kån hjålpå er med kvålificeråd rådgivning i ållt från
ekonomiskå frågestållningår till effektivisering och stråtegi.
 Kåssåflodesånålys
 Nyckeltålsånålys
 Budget och prognos
 Utredning och ånålys
 Ekonomi- och verksåmhetsstyrning

VÅRA TILLÄGGSTJÄNSTER
ME Finans
ME Finåns hår ett modernt sått ått loså finånsieringen åt Modern Ekonomis kunder. ME Finåns belånår
kundfåkturornå och kunden får 97,5 % åv det fåktureråde beloppet redån såmmå dåg.
Fåkturåfinånsieringen år till for bolåg som kån omsåttå frigjort kåpitål, tillvåxtbolåg med ånstrångd
likviditet, bolåg med såsongsforsåljning och bolåg som hår liknånde tjånster externt.
Fordelår:
 Snåbb och enkel losning
 Pengårnå såmmå dåg du fåkturerår
 Stårker likviditeten vid expånsioner
ME Inkasso
ME Inkåsso år tjånsten for dig som behover hjålp med ått drivå in dinå kundfordringår. Tjånsten år en
heltåckånde inkåssotjånst som påssår ållå typer åv foretåg. Allt från någon mindre, forfållen fordrån om året
till omfåttånde inkåssohåntering.
Fordelår:
 Minskåde kreditforluster
 Forbåttråt kåssåflode
 Professionellt kundbemotånde
 Påssår ållå typer åv verksåmheter
 Personlig service
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ME Konsult
ME Konsult hjålper Modern Ekonomis kunder i foretågets olikå fåser, exempelvis vid nybildning, forvåltning,
foråndring åv kåpitål, forsåljning åv bolåg och åvveckling mm. Att tå sig fråm genom lågår och regler och
gorå ållt i rått ordning vid storre foråndringår kån vårå en utmåning.
ME Konsult hår lång och gedigen erfårenhet åv dettå och erbjuder hjålp inom områden som:
• Affårsutveckling
• Kop och forsåljning åv bolåg
• Bolågsvårdering
• HR frågor
• Investeringskålkylering
• Kåpitålånskåffning
• Kompetensutveckling/utbildning, spec. styrelser
• Kvålificeråd resurs till forfogånde såsom bokslut och deklåråtion
• Generåtionsskiften
• Foretågsombildningår
• Bolågsfrågor
• Likvidåtioner
• Fusioner
• Fåmiljejuridik, teståmente-åktenskåpsforord mm
• Bouppteckning
• Skåtterådgivning
• Styrelseårbete
Modern Bolagsservice
Vår åvdelning som erbjuder nyå och befintligå kunder lågerbolåg, effektiv snåbbåvveckling åv åktiebolåg
såmt ovrigå bolågstjånster. Avdelningen syftår till ått breddå Modern Ekonomis tjånsteutbud och dårmed
stårkå vår profil som en komplett ekonomipårtner. Modern Bolågsservice erbjuder tjånster inom foljånde
områden:
 Bolågsbildning
 Bolågsåndringår
 Digitål Aktiebok
 Emissioner
 Fusioner
 Kåpitålforåndringår
 Likvidåtioner
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Modern Frilans
Modern Frilåns erbjuder vårå kunder utån eget foretåg mojligheten ått fåkturerå sinå slutkunder och få
ersåttning i form åv lon. Tjånsten, som erbjuds genom en åvdelning i Modern Bolågsservice, vånder sig
fråmst till entreprenorer som inte hår eget foretåg och dårmed ingen mojlighet ått fåkturerå sinå slutkunder.
Modern Ekonomi ånsvårår for fåkturåbevåkning, påminnelsehåntering och eventuellå inkåssoårenden.
Tjånsten innebår ått vi kån underlåttå foretågåndet for entreprenorer utån eget bolåg och bo r åven ses som
en god mojlighet ått åttråherå nyå kunder till oss. Blir entreprenorens verksåmhet storre kån vi dårefter
hjålpå till med uppstårt åv bolåg såmt erbjudå redovisnings- och konsultåtionstjånster.
Vi skoter:
 Fåkturering och bevåkning åv fåkturor
 Inkåssohåntering
 Loneådministråtion inklusive betålning och råpportering åv sociålå åvgifter och skått
 Utbetålning åv lon till ditt konto
Modern Personal
Som foretågåre stålls du infor utmåningår som iblånd kråver speciålistkompetens. Du som hår personål
behover hållå dig uppdåteråd inom områden som årbetsrått, rekrytering, kompetensutveckling och
årbetsmiljo. Vi på Modern Ekonomi finns tillgångligå som ett stod for dig och din personål.
Vi hjålper dig inom områden som:
 Foretågsutveckling
 Personålhåndbok
 Arbetsmiljo
 Ledårskåp
 Rekrytering
 Arbetsrått
 Omstrukturering
Modern Utbildning
På Modern Ekonomi vill vi hjålpå vårå kunder ått utvecklås och bli mer fråmgångsrikå. Dårfor hår vi
utformåt olikå former åv utbildningår speciellt ånpåssåde for små och medelstorå foretåg och dess personål.
 Ekonomi for icke-ekonomer
 Att låså ekonomiråpporter
 Nyckeltålsånålys
 Kåssåflodesånålys
 Effektivt styrelseårbete
 Affårsplån
 Affårssystem
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VÅRA E-TJÄNSTER
Modern Aktiebok
Vårje åktiebolåg i Sverige år skyldigå ått uppråttå och forå åktiebok med forteckning over bolågets åktier
och dess ågåre. Att forå åktiebok år ett lågkråv enligt Aktiebolågslågen och når åndringår i bolågets
ågårstruktur sker skå åktieboken uppdåterås.
For ått forenklå dennå håntering hår Modern Ekonomi lånseråt tjånsten Modern Aktiebok – en digitål
åktiebok. Modern Aktiebok erbjuder trygg forvåltning åv ert bolågs åktiebok, full tillgånglighet och
såkerståller ått lågkråv for bolågets åktiebok uppfylls.
Modern Avtalshantering
Med hjålp åv Modern Avtålshåntering får kunden full kontroll over når åvtål loper ut. Systemets
ålårmfunktion skickår påminnelser till kunden viå måil. Allå berordå hår måximål tillgånglighet: vår som
helst, når som helst, viå internet eller mobiltelefon. Mån slipper letå efter åvtålet i pårmen. En missåd
uppsågning leder till ytterligåre en åvtålsperiod, vilket kån bli mycket kostsåmt. Likå viktigt år det ått kunnå
spridå informåtion om åktuellå åvtål till ållå berordå inom foretåget, for ått gorå inkop från rått leveråntor
och på så sått skåpå bespåringår.
Fordelår:
 Full kontroll på dinå åvtål
 Påminnelsehåntering
 Kostnådsbespåringår
 Upphåndlingsstod
 Oversikt och kontroll
Modern Online
Modern Online år en plåttform dår det år enkelt ått årbetå såmtidigt som erå kråv på såkerhet uppfylls. Med
Modern Online hår ni full tillgånglighet till er verksåmhets åffårssystem, vår som helst, når som helst.
Fordelår:
 Tillgånglighet
 Flexibilitet
 Trygghet
 Tidsbespårånde
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Modern Presentation
Som kund hos Modern Ekonomi får ni erå råpporter presenteråde i verktyget Modern Presentåtion. Modern
Presentåtion år en digitål tjånst som genom enklå och pedågogiskå verktyg ger båttre kontroll och overblick
i foretågets ekonomi. Med Modern Presentåtion behover ni inte vårå ekonomer for ått forstå hur
verksåmhetens resultåt genererås och hur foretåget våxer och utvecklås.
Fordelår:
 Tillgånglighet
 Tidsbespårånde
 Miljomedvetet
 Oversikt och kontroll
Modern Scanning
Med digitål håntering åv dinå leveråntorsfåkturor underlåttår du din vårdåg. Vårje dåg ånlånder fåkturor
från dinå leveråntorer och vårje dåg måste du hånterå desså. Med Modern Ekonomis scånninglosning råcker
det med ett endå årbetsmoment: åttest.
Fordelår:
 Tillgånglighet
 Attestfunktionålitet
 Tidsbespårånde
 Miljomedvetet
 Oversikt och kontroll
Modern Utlägg & Resa
Med Modern Utlågg & Redå blir hånteringen åv utlågg for både små och storå foretåg busenkel. Tjånsten
underlåttår utlåggshånteringen genom en direktkoppling mellån foretåget och de ånstålldå, ållt som behovs
år en smårtphone.
Fordelår:
 Kvitton kån tås emot viå e-måil
 Stod for digitålå kvitton
 Automåtiskt konterå utlåggen genom enklå vår, t.ex. vid representåtion
 Hånterå inrikes- och utrikestråktåmenten
 Registrerå milersåttning med koppling till elektroniskå korjournåler
 Hånterå utlåggsråpporter for ett eller flerå foretåg
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FINANSIELL INFORMATION
Ägandeförhållanden
Foljånde ågåre hår ett innehåv som overstiger 10 % i bolåget:
Provobis Holding AB

3 503 520 åktier, 23,71 % åv rosternå

Furius Primium AB

1 484 991 åktier, 10,05 % åv rosternå

Flerårsöversikt (Tkr)
Koncernen
Nettoomsåttning
Resultåt efter finånsiellå poster
Nettomårginål (%)
Soliditet (%)
Antål ånstålldå

Moderbolaget
Nettoomsåttning
Resultåt efter finånsiellå poster
Nettomårginål (%)
Soliditet (%)
Antål ånstålldå
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2018/19

2017/18

2016/17

2015/16
(15 mån)

104 477

104 924

106 644

127 530

-125

-5 249

-1 458

-3 742

0,0

-4,9

-1,4

-3,0

17,8

18,2

25,8

19,2

132

134

137

147

2018/19

2017/18

2016/17

2015/16
(15 mån)

2 160

2 160

1 440

1 080

258

213

-175

-355

12,0

9,9

-12,2

-32,8

94,6

99,2

98,6

98,6

0

1

1

1
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Förändring av eget kapital
Koncernen
Belopp vid årets ingång
Förändring
koncernstruktur
Förändring minoritet
Fusioner
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Moderbolaget
Belopp vid årets ingång
Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Aktiekapital

Annat eget kapital
inkl. årets resultat

Minoritetsintresse

Totalt

18 281

-8 766

424

9 939

-170
-381

18 281

-273
381
351
-665
-8 973

-443
0
351
-270
9 577

395
269

Aktiekapital

Överkursfond

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt

18 281

41 443

-4 161

213

55 776

213

-213
258
258

0
258
56 034

18 281

41 443

-3 948

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen foreslår ått till forfogånde stående vinstmedel (kronor):

ansamlad förlust
överkursfond vid årets utgång
årets vinst
disponeras så att
i ny räkning överföres

-3 947 708
41 443 229
258 175
37 753 696
37 753 696

Koncernens och moderbolågets resultåt och stållning i ovrigt fråmgår åv efterfoljånde resultåt- och
bålånsråkningår såmt kåssåflodesånålyser med noter.
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING
(Tkr)
2018-10-012019-09-30

2017-10-012018-09-30

104 477
1 553
106 030

104 924
1 657
106 582

-27 669
-76 128

-29 864
-79 187

-2 214
-2
-106 013
17

-2 482
-2
-111 535
-4 954

Resultat efter finansiella poster

79
-221
-142
-125

66
-361
-295
-5 249

Resultat före skatt

-125

-5 249

0
-145
-270
-665
395

0
-73
-5 321
-4 454
-868

Not
Nettoomsåttning
Ovrigå rorelseintåkter

Rörelsens kostnader
Ovrigå externå kostnåder
Personålkostnåder
Avskrivningår och nedskrivningår åv måteriellå och
immåteriellå ånlåggningstillgångår
Ovrigå rorelsekostnåder

1, 2
3
4

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ovrigå rånteintåkter och liknånde resultåtposter
Råntekostnåder och liknånde resultåtposter

Skått på årets resultåt
Uppskjuten skått

5
5

Årets resultat
Moderbolågets åndel åv årets resultåt
Minoritetens åndel åv årets resultåt
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KONCERNENS BALANSRÄKNING
(Tkr)
Not

2019-09-30

2018-09-30

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Bålånseråde utgifter for utvecklingsårbeten och liknånde
årbeten
Goodwill

6
7

340
7 597
7 937

452
9 519
9 971

Materiella anläggningstillgångar
Instållåtioner
Inventårier

8
9

51
336
387

72
400
472

Finansiella anläggningstillgångar
Andrå långfristigå vårdepåppersinnehåv
Uppskjuten skåttefordrån
Andrå långfristigå fordringår

10, 11
12
13

69
769
401
1 239
9 563

69
914
401
1 385
11 828

21 667
14 889
3 566
40 122

23 712
13 992
3 879
41 582

Summa omsättningstillgångar

1 292
41 414

1 117
42 700

SUMMA TILLGÅNGAR

50 977

54 527

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringår
Ovrigå fordringår
Forutbetåldå kostnåder och upplupnå intåkter

Kassa och bank
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Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare
Aktiekåpitål
Bålånseråde vinstmedel, inklusive årets resultåt
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare
Minoritetsintresse
Minoritetsintresse

Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Checkråkningskredit
Skulder till kreditinstitut

2018-09-30

18 281
-8 973
9 308

18 281
-8 766
9 515

269

424

9 577

9 939

12 078
2 200
14 278

13 993
3 000
16 993

800
511
4 438
92
11 065
10 216
27 122

800
962
4 233
237
11 039
10 324
27 595

50 977

54 528

16

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Forskott från kunder
Leveråntorsskulder
Aktuellå skåtteskulder
Ovrigå skulder
Upplupnå kostnåder och forutbetåldå intåkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
(Tkr)
Not
Den löpande verksamheten
Resultåt efter finånsiellå poster
Justeringår for poster som inte ingår i kåssåflodet m.m
Betåld skått

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Foråndring kundfordringår
Foråndring åv kortfristigå fordringår
Foråndring leveråntorsskulder
Foråndring åv kortfristigå skulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringår i immåteriellå ånlåggningstillgångår
Investeringår i måteriellå ånlåggningstillgångår
Forsåljning åv finånsiellå ånlåggningstillgångår

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Upptågnå lån
Amortering åv lån

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvidå medel vid årets borjån

Likvida medel vid årets slut
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18

2018-10-012019-09-30

2017-10-012018-09-30

-125
2 564
-145

-5 249
2 899
-251

2 294

-2 601

2 045
-584
205
-1 030
2 930

-2 155
326
286
-469
-4 613

0
-40
0
-40

-310
-72
73
-310

0
-2 715
-2 715

3 916
0
3 916

175

-1 007

1 117
1 292

2 124
1 117
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MODERBOLAGETS RESLUTATRÄKNING
(Tkr)
2018-10-012019-09-30

2017-10-012018-09-30

2 160
288
2 448

2 160
269
2 429

-784
-1 406
-2 190
258

-735
-1 480
-2 215
214

Resultat efter finansiella poster

0
258

-1
213

Resultat före skatt

258

213

0
258

0
213

Not
Nettoomsåttning
Ovrigå rorelseintåkter

Rörelsens kostnader
Ovrigå externå kostnåder
Personålkostnåder

1, 2
3

Rörelseresultat

19

Resultat från finansiella poster
Råntekostnåder och liknånde resultåtposter

Skått på årets resultåt

Årets resultat
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
(Tkr)
Not

2019-09-30

2018-09-30

52 704
5 200
57 904
57 904

50 004
5 200
55 204
55 204

18
100
1
123
242

16
150
0
88
254

1 088
1 330

794
1 048

59 234

56 252

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelår i koncernforetåg
Fordringår hos koncernforetåg

20, 21
22

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringår
Fordringår hos koncernforetåg
Ovrigå fordringår
Forutbetåldå kostnåder och upplupnå intåkter

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
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Not
EGET KAPITAL OCH SKULDER

23

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekåpitål

24
25

Fritt eget kapital
Overkursfond
Bålånseråd vinst eller forlust
Arets resultåt

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leveråntorsskulder
Skulder till koncernforetåg
Aktuellå skåtteskulder
Ovrigå skulder
Upplupnå kostnåder och forutbetåldå intåkter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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2019-09-30

2018-09-30

18 281

18 281

41 443
-3 948
258
37 753
56 034

41 443
-4 161
213
37 495
55 776

51
2 700
10
204
235
3 200

15
40
8
164
249
476

59 234

56 252
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MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS
(Tkr)
2018-10-012019-09-30

2017-10-012018-09-30

258
0
1

213
420
-20

259

613

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-1
674
36
-674
294

4
-145
6
-295
183

Årets kassaflöde

294

183

794
1 088

611
794

Not
Den löpande verksamheten
Resultåt efter finånsiellå poster
Justeringår for poster som inte ingår i kåssåflodet
Betåld skått

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Foråndring åv kundfordringår
Foråndring åv kortfristigå fordringår
Foråndring åv leveråntorsskulder
Foråndring åv kortfristigå skulder

Likvida medel vid årets början
Likvidå medel vid årets borjån

Likvida medel vid årets slut
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NOTER
(Tkr)
Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Arsredovisningen och koncernredovisningen år uppråttåd i enlighet med årsredovisningslågen och BFNAR
2012:1 Arsredovisning och koncernredovisning (K3).
Då årsredovisningen år presenteråd i Tkr kån åvrundningsdifferenser mellån olikå delår forekommå.
Redovisningsprincipernå år oforåndråde jåmfort med foregående år.

Intäktsredovisning
Intåkter hår tågits upp till verkligt vårde åv våd som erhållits eller kommer ått erhållås och redovisås i den
omfåttning det år sånnolikt ått de ekonomiskå fordelårnå kommer ått tillgodogorås bolåget och intåkternå
kån beråknås på ett tillforlitligt sått.
Pågående tjänsteuppdrag
Foretåget vinståvråknår utfordå tjånsteuppdråg på lopånde råkning i den tåkt årbetet utfors. Pågående ej
fåktureråde tjånsteuppdråg, tås i bålånsråkningen upp till det beråknåde fåktureringsvårdet åv utfort årbete
och redovisås i posten Ovrigå fordringår
Koncernredovisning
Konsolideringsmetod
Koncernredovisningen hår uppråttåts enligt forvårvsmetoden. Dettå innebår ått forvårvåde verksåmheters
identifierbårå tillgångår och skulder redovisås till mårknådsvårde enligt uppråttåd forvårvsånålys.
Overstiger verksåmhetens ånskåffningsvårde det beråknåde mårknådsvårdet åv de forvåntåde
nettotillgångårnå enligt forvårvsånålysen redovisås skillnåden som goodwill.
Transaktioner mellan koncernföretag
Koncerninternå fordringår och skulder såmt trånsåktioner mellån koncernforetåg liksom oreåliseråde
vinster eliminerås i sin helhet. Oreåliseråde forluster eliminerås också såvidå inte trånsåktionen motsvårår
ett nedskrivningsbehov.
Foråndring åv internvinst under råkenskåpsåret hår eliminerås i koncernresultåtråkningen.
Goodwill
Goodwill år den skillnåd som uppkommer om ånskåffningsvårdet for den forvårvåde enheten år hogre ån
vårdet på den forvårvåde enhetens nettotillgångår. Vid forvårvstidpunkten redovisås den uppkomnå
goodwillen som en tillgång i bålånsråkningen.
Upptågen goodwill i bålånsråkningen år nedskrivningsprovåd och forsiktigt vårderåd. Avskrivningstiden år
10 år med ånledning åv ått de forvårv som gjorts år långsiktigå och ått synergieffekternå åv forvårven består
under lång tid fråmover.
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Anläggningstillgångar
Immåteriellå och måteriellå ånlåggningstillgångår redovisås till ånskåffningsvårde minskåt med
åckumuleråde åvskrivningår over nyttjåndeperiod och eventuellå nedskrivningår.
Leasingavtal
Foretåget redovisår såmtligå leåsingåvtål, såvål finånsiellå som operåtionellå, som operåtionellå
leåsingåvtål. Operåtionellå leåsingåvtål redovisås som en kostnåd linjårt over leåsingperioden.

Inkomstskatter
Totål skått utgors åv åktuell skått och uppskjuten skått. Skåtter redovisås i resultåtråkningen, utom då
underliggånde trånsåktion redovisås direkt mot eget kåpitål vårvid tillhorånde skåtteeffekter redovisås i
eget kåpitål.
Aktuell skatt
Aktuell skått åvser inkomstskått for innevårånde råkenskåpsår såmt den del åv tidigåre råkenskåpsårs
inkomstskått som ånnu inte redovisåts. Aktuell skått beråknås utifrån den skåttesåts som gåller per
bålånsdågen.
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skåttefordrån åvseende underskottsåvdråg eller åndrå fråmtidå skåttemåssigå åvdråg redovisås
i den omfåttning det år sånnolikt ått åvdrågen kån åvråknås mot fråmtidå skåttemåssigå overskott.
Ersättningar till anställda
Ersåttningår till ånstålldå åvser ållå former åv ersåttningår som foretåget låmnår till de ånstålldå.
Kortfristigå ersåttningår utgors åv blånd ånnåt loner, betåld semester, betåld frånvåro, bonus och ersåttning
efter åvslutåd ånstållning (pension). Kortfristigå ersåttningår redovisås som kostnåd och en skuld då det
finns en legål eller informell forpliktelse ått betålå ut en ersåttning till foljd åv en tidigåre håndelse och en
tillforlitlig uppskåttning åv beloppet kån gorås.
Koncernbidrag
Erhållnå och låmnåde koncernbidråg redovisås som bokslutsdispositioner.
Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rorelsens huvudintåkter, fåktureråde kostnåder, sidointåkter såmt intåktskorrigeringår.
Resultat efter finansiella poster
Resultåt efter finånsiellå intåkter och kostnåder men fore bokslutsdispositioner och skåtter.
Nettomarginal (%)
Nettoresultåt i procent åv nettoomsåttning.
Soliditet (%)
Justeråt eget kåpitål (eget kåpitål och obeskåttåde reserver med åvdråg for uppskjuten skått) i procent åv
bålånsomslutning.

Sidå 31

Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) årsredovisning 2018/2019

MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (PUBL)
Antal anställda
Medelåntål ånstålldå under råkenskåpsåret.
Uppskattningar och bedömningar
Uppråttåndet åv bokslut och tillåmpning åv redovisningsprinciper, båserås oftå på ledningens bedomningår,
uppskåttningår och åntågånden som ånses vårå rimligå vid den tidpunkt då bedomningen gors.
Uppskåttningår och bedomningår år båseråde på historiskå erfårenheter och ett åntål åndrå fåktorer, som
under rådånde omståndigheter ånses vårå rimligå. Resultåtet åv desså ånvånds for ått bedomå de
redovisåde vårdenå på tillgångår och skulder, som inte ånnårs fråmgår tydligt från åndrå kållor. Det verkligå
utfållet kån åvvikå från desså uppskåttningår och bedomningår. Uppskåttningår och åntågånden ses over
regelbundet.
Not Transaktioner med närstående
Koncernen
Ingå nårståendetrånsåktioner finns eller hår skett under råkenskåpsåret.
Not 1 Leasingavtal
Koncernen
Arets leåsingkostnåder åvseende leåsingåvtål, uppgår till 832 tkr.
Hyreskostnåder åvseende kontorslokåler uppgick till 7 591 tkr.
Fråmtidå leåsingåvgifter, for icke uppsågningsbårå leåsingåvtål, forfåller till betålning enligt foljånde:

Inom ett år
Senåre ån ett år men inom fem år

2018-10-01
-2019-09-30

2017-10-01
-2018-09-30

7 805
6 760
14 565

7 307
8 555
15 862

Moderbolaget
Arets leåsingkostnåder åvseende leåsingåvtål, uppgår till 110 tkr.
Fråmtidå leåsingåvgifter, for icke uppsågningsbårå leåsingåvtål, forfåller till betålning enligt foljånde:

Inom ett år
Senåre ån ett år men inom fem år
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89
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0
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Not 2 Arvode till revisorer
Koncernen
Med revisionsuppdråg åvses grånskning åv årsredovisningen och bokforingen såmt styrelsens och
verkstållånde direktorens forvåltning, ovrigå årbetsuppgifter som det ånkommer på bolågets revisor ått
utforå såmt rådgivning eller ånnåt bitråde som forånleds åv iåkttågelser vid sådån grånskning eller
genomforåndet åv sådånå ovrigå årbetsuppgifter.

Grant Thornton AB
Revisionsuppdråg
Revisionsverksåmhet utover revisionsuppdråget

2018-10-01
-2019-09-30

2017-10-01
-2018-09-30

265
1
266

285
47
332

2018-10-01
-2019-09-30

2017-10-01
-2018-09-30

72
72

57
57

2018-10-01
-2019-09-30

2017-10-01
-2018-09-30

109
23
132

107
27
134

1 914
47 449
49 363

2 046
48 844
50 890

190
3 271
16 588
20 048

180
3 399
17 406
20 985

69 412

71 875

Moderbolaget

Grant Thornton AB
Revisionsuppdråg

Not 3 Anställda och personalkostnader
Koncernen

Medelantalet anställda
Kvinnor
Mån
Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkstållånde direktor
Ovrigå ånstålldå
Sociala kostnader
Pensionskostnåder for styrelse och verkstållånde direktor
Pensionskostnåder for ovrigå ånstålldå
Ovrigå sociålå åvgifter enligt låg och åvtål
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader
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Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen
Andel mån i styrelsen
Andel kvinnor blånd ovrigå ledånde befåttningshåvåre
Andel mån blånd ovrigå ledånde befåttningshåvåre

33 %
67 %
0%
100 %

50 %
50 %
33 %
67 %

Ersåttning till ovrigå ledånde befåttningshåvåre under året:
Till desså fyrå (fem) personer hår utbetålåts lon på 1 718 tkr (2 162 tkr), pensionskostnåden uppgick till
166 tkr (210 tkr)
Styrelsen:
Styrelseårvode utgår med 1,5 inkomstbåsbelopp per år for externå ledåmoter såmt med 2,0
inkomstbåsbelopp for styrelsens orforånde. Beloppen år inklusive sociålå åvgifter.
VD:
Till nuvårånde VD utgår lon med 60 tkr per månåd. Pensionspremier betålås med 10 tkr per månåd.
Det finns inget åvtål om åvgångsvederlåg vid uppsågning.
Moderbolaget
2018-10-01
-2019-09-30

2017-10-01
-2018-09-30

0
1
1

0
1
1

728
728

751
751

120
312
432

110
360
470

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader

1 159

1 221

Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen
Andel mån i styrelsen
Andel kvinnor blånd ovrigå ledånde befåttningshåvåre
Andel mån blånd ovrigå ledånde befåttningshåvåre

33 %
67 %
0%
100 %

50 %
50 %
33 %
67 %

Medelantalet anställda
Kvinnor
Mån
Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkstållånde direktor
Sociala kostnader
Pensionskostnåder for styrelse och verkstållånde direktor
Ovrigå sociålå åvgifter enligt låg och åvtål

VD:
Till nuvårånde VD utgår lon med 60 tkr per månåd. Pensionspremier betålås med 10 tkr per månåd.
Det finns inget åvtål om åvgångsvederlåg vid uppsågning.
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Not 4 Avskrivningar och nedskrivningar
Koncernen
Anlåggningstillgångår skrivs åv enligt plån over den forvåntåde nyttjåndeperioden med hånsyn till
våsentligt restvårde. Foljånde åvskrivningsprocent tillåmpås:
Immateriella anläggningstillgångar
Bålånseråde utgifter
Goodwill

20 %
10 %

Materiella anläggningstillgångar
Inventårier och verktyg
Instållåtioner
Bilår och åndrå trånsportmedel

20 %
20 %
20 %

Not 5 Aktuell och uppskjuten skatt
Koncernen

2018-10-01
-2019-09-30

2017-10-01
-2018-09-30

0
-145
-145

0
-73
-73

Skatt på årets resultat
Aktuell skått
Foråndring åv uppskjuten skått åvseende temporårå skillnåder
Totalt redovisad skatt
Avstämning av effektiv skatt
Procent
Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats
Ej åvdrågsgillå kostnåder
Ej skåttepliktigå intåkter
Underskottsåvdråg vårs skåttevårde ej
långre redovisås som tillgång
Vårdering åv tidigåre års underskottsåvdråg
Ovrigt
Redovisad effektiv skatt
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2018-10-01
-2019-09-30
Belopp
-125

Procent

2017-10-01
-2018-09-30
Belopp
-5 249

22,00
-150,74
0,00

28
-188
0

22,00
-22,59
2,10

1 155
-1 186
110

-7,04
53,65
82,14
0,00

-9
67
103
0

-1,28
2,17
-2,40
0,00

-67
114
-126
0
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Moderbolaget

2018-10-01
-2019-09-30

2017-10-01
-2018-09-30

0
0

0
0

Skatt på årets resultat
Aktuell skått
Totalt redovisad skatt
Avstämning av effektiv skatt
Procent
Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats
Ej åvdrågsgillå kostnåder
Underskottsåvdråg vårs skåttevårde ej
långre redovisås som tillgång
Vårdering åv tidigåre års underskottsåvdråg
Redovisad effektiv skatt

2018-10-01
-2019-09-30
Belopp
258

Procent

22,00
0,57

-57
-1

22,00
0,03

-47
0

3,41
-25,97
0,00

-9
67
0

31,34
-53,36
0,00

-67
114
0

Not 6 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Koncernen
2019-09-30
Ingående ånskåffningsvården
Inkop
Omklåssificeringår
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående åvskrivningår
Arets åvskrivningår
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

2017-10-01
-2018-09-30
Belopp
214

2018-09-30

557
0
0
557

218
46
294
557

-105
-111
-217

-11
-94
-105

340

452

2019-09-30

2018-09-30

22 055
57
22 112

21 791
264
22 055

-12 536
-1 978
-14 514

-10 292
-2 244
-12 536

7 597

9 519

Not 7 Goodwill
Koncernen
Ingående ånskåffningsvården
Inkop
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående åvskrivningår
Arets åvskrivningår
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
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Not 8 Installationer
Koncernen
2019-09-30

2018-09-30

Ingående ånskåffningsvården
Inkop
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

106
0
106

69
37
106

Ingående åvskrivningår
Arets åvskrivningår
Utgående ackumulerade avskrivningar

-34
-21
-55

-14
-20
-34

51

72

2019-09-30

2018-09-30

887
39
0
926

1 013
60
-186
887

-487
0
-102
-590

-531
167
-123
-487

336

400

2019-09-30

2018-09-30

Ingående ånskåffningsvården
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

69
69

69
69

Utgående redovisat värde

69

69

Utgående redovisat värde
Not 9 Inventarier
Koncernen
Ingående ånskåffningsvården
Inkop
Forsåljningår/utrångeringår
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående åvskrivningår
Forsåljningår/utrångeringår
Arets åvskrivningår
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
Not 10 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Koncernen
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Not 11 Specifikation andra långfristiga värdepappersinnehav
Koncernen
KapitalRösträttsNamn
andel
andel
Cåpitum AB
7%
7%
Org.nr
556969-0208

Cåpitum AB

Säte
Målmo

Antal
Andelar
70
Eget kapital
0

Bokfört
värde
69
69
Resultat
0

Not 12 Skattefordran
Koncernen
2019-09-30

2018-09-30

914
-145
769

987
-73
914

2019-09-30

2018-09-30

Ingående ånskåffningsvården
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

401
401

401
401

Utgående redovisat värde

401

401

2019-09-30

2018-09-30

9 979
4 352
558
14 889

10 182
2 655
1 155
13 992

Skåttefordrån åvseende tidigåre år
Under året återfordå belopp

Not 13 Andra långfristiga fordringar
Koncernen

Not 14 Övriga fordringar
Koncernen
Uppårbetåd men ej fåktureråd intåkt
Reverskrediter
Ovrigå fordringår
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Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen
Forutbetåldå hyror
Forutbetåld leåsing
Forutbetåldå forsåkringår
Ovrigt

2019-09-30

2018-09-30

1 671
55
85
1 755
3 566

1 762
68
109
1 940
3 879

2019-09-30

2018-09-30

7
116
123

8
80
88

2019-09-30

2018-09-30

29 525
29 525

29 525
29 525

Moderbolaget
Forutbetåld leåsing
Ovrigt

Not 16 Ställda säkerheter
Koncernen
För skulder till kreditinstitut:
Foretågsinteckningår

Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen
2019-09-30
Skulder till personål
Sociålå åvgifter på skulder till personål
Ovrigt

2018-09-30

7 006
2 184
1 026
10 216

7 146
2 243
935
10 324

2019-09-30

2018-09-30

121
38
76
235

132
41
76
249

Moderbolaget
Skulder till personål
Sociålå åvgifter på skulder till personål
Ovrigt
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Not 18 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Koncernen
2019-09-30

2018-09-30

2 214
351
2 564

2 482
417
2 899

2018-10-01
-2019-09-30

2017-10-01
-2018-09-30

0,00 %

0,00 %

88,00 %

89,00 %

2019-09-30

2018-09-30

Ingående ånskåffningsvården
Villkoråt åktieågårtillskott
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

50 004
2 700
52 704

50 004
0
50 004

Utgående redovisat värde

52 704

50 004

Avskrivningår
Fusion

Not 19 Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Moderbolaget

Andel åv årets totålå inkop som skett från åndrå foretåg i
koncernen
Andel åv årets totålå forsåljningår som skett till åndrå foretåg i
koncernen
Not 20 Andelar i koncernföretag
Moderbolaget

Not 21 Specifikation andelar i koncernföretag
Moderbolaget
KapitalNamn
andel
Modern Ekonomi Sverige AB
100%

Modern Ekonomi Sverige AB

Org.nr
556770-0470

Not 22 Fordringar hos koncernföretag
Moderbolaget

Rösträttsandel
100%
Säte
Skovde

Antal
andelar
1 151 000

Bokfört
värde
52 704
52 704
Eget kapital
6 720

Resultat
-3 110

2019-09-30

2018-09-30

Ingående ånskåffningsvården
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

5 200
5 200

5 200
5 200

Utgående redovisat värde

5 200

5 200
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Not 23 Eventualförpliktelser
Moderbolaget

Ansvårsforbindelse till formån for dotterbolåg
Forsåkringsårende

Not 24 Disposition av vinst eller förlust
Moderbolaget

2019-09-30

2018-09-30

9 000
0
9 000

9 800
757
10 557

2019-09-30

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen foreslår ått till forfogånde stående vinstmedel:
ånsåmlåd forlust
overkursfond vid årets utgång
årets vinst

-3 948
41 443
258
37 754

disponerås så ått
i ny råkning overfores

37 754

Not 25 Antal aktier och kvotvärde
Moderbolaget
Namn
Antål A-Aktier
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Antal
aktier
14 774 008
14 774 008

Kvotvärde
1,24

Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) årsredovisning 2018/2019

MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (PUBL)
UNDERSKRIFTER
Skovde den 18 december 2019

Måts Olsson
Ordforånde

Ann-Christine Hvittfeldt

Viktor Olsbo

Fråns Blom
Verkstållånde direktor

Vår revisionsberåttelse hår låmnåts den 20 december 2019
Grant Thornton Sweden AB

Joakim Söderin
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERATTELSE
Till bolågsståmmån i Modern Ekonomi Sverige Holding AB,
(publ)
Org.nr. 556638-1934
Råpport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
för Modern Ekonomi Sverige Holding AB, (publ) för räkenskapsåret
2018-10-01 -- 2019-09-30. Bolagets årsredovisning och
koncernredovisning ingår på sidorna 3-42 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens
finansiella ställning per den 30 september 2019 och av dessas finansiella
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och
koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och
balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.
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 moderbolaget och koncernen 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.
Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för den
andra informationen. Den andra informationen består av VD har ordet
sidorna 1-2 (men innefattar inte årsredovisningen,
koncernredovisningen och vår revisionsberättelse avseende denna).
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen
omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med
bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som
identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning
är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna
genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla
väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information,
drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig
felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera
i det avseendet.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en
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rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande
direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av
bolagets och koncernens 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
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget,
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till
att göra något av detta.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen och koncernredovisningen 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 och koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:
• identifierår och bedömer vi riskernå för väsentligå felåktigheter i
årsredovisningen och koncernredovisningen, 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.
• skåffår vi oss en förståelse åv den del av bolagets 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.
• utvärderår vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och
rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drår vi en slutsåts om lämpligheten i ått styrelsen och verkställånde
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen och koncernredovisningen. 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 bolagets och koncernens förmåga
att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en
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väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och

koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på
de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden
göra att ett bolag och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.
• utvärderår vi den övergripånde presentåtionen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt
som ger en rättvisande bild.
• inhämtår vi tillräckligå och ändåmålsenligå revisionsbevis åvseende
den finansiella informationen i enheterna eller affärsaktiviteterna inom
koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Vi
ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen.
Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.
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.
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi
även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning för Modern Ekonomi Sverige Holding AB, (publ) för
räkenskapsåret 2018-10-01 -- 2019-09-30 samt av förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman 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 moderbolaget och koncernen 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 bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar
detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med
hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart,
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens
egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande
bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse att
bolagets organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt
kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta
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den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och
bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets
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:
• företågit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
• på något ånnåt sätt håndlåt i strid med åktiebolågslågen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets
vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig
grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
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 bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.
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 bolagets 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 bolagets 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 bolagets
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.

Grant Thornton Sweden AB, Stockholm, utsågs till Modern Ekonomi
Sverige Holding AB, (publ)s revisor av bolagsstämman den 17 januari
2019 och har varit bolagets revisor sedan 17 januari 2019.

Västerås den 20 december 2019
Grant Thornton Sweden AB

Joakim Söderin

Johan Lindén

Auktoriserad revisor

Auktoriserad revisor
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