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VD HAR ORDET 

Den 15 maj 2006 skapades Modern Ekonomi med ambitionen att modernisera redovisning och administration, 
att få Sveriges entreprenörer att känna att man kunde ställa samma krav på effektiva digitala framsteg och 
funktionalitet som deras egna kunder ställde på dem. Modern Ekonomi har fått sitt namn som en direkt 
konsekvens av grundarnas ambition att skapa ett nytt koncept för redovisningsbyråverksamhet som kan ge alla 
parter vad som krävs i dagens näringsliv – en modern ekonomihantering.  
 
Resan från bokförare till att agera rådgivare till våra kunder aktualiserar vikten av att skapa nya produkter och 
andra kommunikationssätt. Ordning och reda, och allt som gårdagens redovisningsbyråer stod för, behövs 
fortfarande men det kommer inte att räcka. I en värld av transparent realtidsekonomi, där svarstid räknas i delar 
av sekunder, behövs mycket mer. För Modern Ekonomi innebär den ökade effektiviseringen och digitaliseringen 
stora möjligheter. Genom vår filosofi att ligga långt fram i teknikutvecklingen i branschen har vi skapat system för 
att kunna ta emot långt fler kunder än vi har idag utan att behöva göra ytterligare investeringar i personal. Under 
året som gått har vi fortsatt arbetet med att bli en komplett ekonomipartner för våra kunder där vi förser Sveriges 
näringsliv med beslutsunderlag. 
 
I delårsrapporten som publicerades den 27 april var vi fortfarande ganska tidigt i Corona-pandemins framfart över 
landet. Med lite mer tid i backspegeln kan vi se att utbrottet av Covid-19 påverkat våra kontor på olika sätt. På 
framför allt ett par av våra kontor har vi under sommaren och hösten märkt av en betydande nedgång i 
efterfrågan på våra tjänster. Ett antal av kontorens kunder har fått lägre efterfrågan från sina kunder vilket i sin tur 
innebär att vi får mindre att göra. Några kunder har olyckligtvis också tvingats sätta sina bolag i konkurs. Mot 
bakgrund av detta har vi infört korttidsarbete på ett av kontoren för att möta den tillfälliga nedgången i 
efterfrågan.  
 
Styrelse, ledning och kontorschefer har under pandemins framfart noga följt utvecklingen lokalt på kontoren och 
på central nivå har vi även haft extra fokus på omvärldsbevakning. Då vi nu befinner oss mitt uppe i den andra 
vågen av pandemin har vi tagit hänsyn till detta i värdering av upparbetad ej fakturerad intäkt samt 
kundfordringar. Vi har också haft kostnader av engångskaraktär kopplat till försäljningen av bolaget.  
 
I övrigt har de flesta av våra kontor under räkenskapsåret haft en bra utveckling då många av våra kunder varit i 
behov av extra mycket rådgivning, hjälp med ansökningar av diverse stöd som regeringen tagit fram och även för 
planering av framtida åtgärder i sina verksamheter. Här kan vi se att vår satsning på att utbilda våra medarbetare i 
företagsrådgivning varit ett framgångskoncept.  
 
Under hösten har Modern Ekonomi fått en ny huvudägare i form av ECIT AS. Idag finns ECIT i 5 länder med 70 
kontor och cirka 1.500 anställda. ECIT hjälper företag att förbättra och förnya sina processer inom ekonomi, lön 
och HR, logistik och projekt med moderna webbaserade lösningar. ECIT drivs av tillväxt och modernisering, bland 
annat med hjälp av förvärv av andra bolag och ny teknik. Potentiella förvärv ska tillföra värden som bidrar till att 
ECIT kan nå målet att vara Nordens ledande rådgivare för små och mellanstora bolag.  
 
 
 
 
 



MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (PUBL) 

Sida 2    Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) årsredovisning 2019/2020 

 

För Modern Ekonomi innebär affären med ECIT ytterligare möjligheter att ta en ledande roll i framtidens 
utveckling av branschen. Vi ser ekonomiska svårigheter för små redovisningsbyråer att i framtiden utvecklas i den 
takt som kommer att krävas. Att förenas med en stark partner ser vi som rätt väg att gå för att kunna ligga i 
framkant och vara bäst.  
 

Västerås 2020-12-29 

 

 
Frans Blom 
Verkställande direktör 
Modern Ekonomi Sverige Holding AB 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (PUBL) 

Sida 3    Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) årsredovisning 2019/2020 

VÅR VERKSAMHET 
 
Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande resurser. Vi erbjuder bland 
annat löpande redovisning, bokslut och inkomstdeklarationer genom personlig, nära och varaktig relation 
med kund. Målsättning är att vara en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för mindre och 
medelstora företag. 
 
VISION 
Visionen utgör det första steget i Modern Ekonomis strategiska inriktning. Visionen bidrar till att alla i 
företaget får en enad bild av den framtid vi siktar emot. Vår vision är att genom rätt förutsättningar och 
engagerade medarbetare skall Modern Ekonomi utvecklas till det ledande företaget för ekonomitjänster.  
 
Utöver visionen har vi tillsammans formulerat tre värdeord – Välkomnande, Vältränade och 
Välrenommerade. 
 
VÄLKOMNANDE 
Hos oss på Modern Ekonomi värnar vi om ett trivsamt arbetsklimat baserat på trygghet, respekt och 
innovativt tankesätt. Din kontakt med oss präglas av ett gott bemötande oavsett om du är medarbetare eller 
samarbetspartner. 
 
VÄLTRÄNADE 
Hos oss på Modern Ekonomi står kunden alltid i fokus och vi strävar efter att utvecklas i takt med våra 
kunders föränderliga behov. Samtliga medarbetare har därför alltid en aktuell kompetensprofil och en 
utvecklingsplan som utformas av medarbetaren tillsammans med närmsta chef. För oss på Modern Ekonomi 
är personlig såväl som professionell utveckling självklart. 
VÄLRENOMMERADE 
Genom att ständigt utveckla våra medarbetare och tjänster strävar vi efter att bli marknadens mest 
välrenommerade företag för ekonomitjänster. Med våra moderna IT-lösningar finns vi alltid tillgängliga och 
vill vara ditt förstahandsval när du upphandlar redovisningstjänster. 
 
 
TILLÄGGSTJÄNSTER, E-TJÄNSTER OCH ABONNEMANGSTJÄNSTER 
 
Modern Presentation 
Modern Presentation är en webbaserad tjänst som genom enkla och pedagogiska verktyg ger bättre kontroll 
och överblick i företagets ekonomi. Tjänsten är skapad utifrån ett samarbetsavtal som tecknats mellan 
Modern Ekonomi och finsit, tidigare Företagsplatsen. 
 
Fördelen med Modern Presentation är att man inte behöver vara ekonom för att förstå hur verksamhetens 
resultat genereras och hur företaget växer och utvecklas. Detta åskådliggörs i illustrationer så att det blir 
enkelt för kunden att förstå och kunna diskutera siffrorna med sin redovisningskonsult och styrelse. 
 
ME Finans 
ME Finans har ett modernt sätt att lösa finansieringen åt Modern Ekonomis kunder. ME Finans belånar 
kundfakturorna och kunden får 97,5 % av det fakturerade beloppet redan samma dag.  
 
Fakturafinansieringen är till för bolag som kan omsätta frigjort kapital, tillväxtbolag med ansträngd 
likviditet, bolag med säsongsförsäljning och bolag som har liknande 
tjänster externt. 
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ME Inkasso 
ME Inkasso är tjänsten för kunder som behöver hjälp med att driva in sina kundfordringar. Tjänsten är en 
heltäckande inkassotjänst.  
 
Modern Aktiebok 
Varje aktiebolag i Sverige är skyldiga att upprätta och föra aktiebok med förteckning över bolagets aktier 
och dess ägare. Att föra aktiebok är ett lagkrav enligt Aktiebolagslagen och när ändringar i bolagets 
ägarstruktur sker ska aktieboken uppdateras. 
 
För att förenkla denna hantering har Modern Ekonomi lanserat tjänsten Modern Aktiebok – en digital 
aktiebok. Modern Aktiebok erbjuder trygg förvaltning av ert bolags aktiebok, full tillgänglighet och 
säkerställer att lagkrav för bolagets aktiebok uppfylls. 
 
Modern Avtalshantering 
Med hjälp av Modern Avtalshantering får kunden full kontroll över när avtal löper ut. Systemets 
alarmfunktion skickar påminnelser till kunden via mail. Alla berörda har 
maximal tillgänglighet: var som helst, när som helst, via internet eller mobiltelefon. Man slipper leta efter 
avtalet i pärmen. En missad uppsägning leder till ytterligare en avtalsperiod, vilket kan bli mycket kostsamt. 
Lika viktigt är det att kunna sprida information om aktuella avtal till alla berörda inom företaget, för att göra 
inköp från rätt leverantör och på så sätt skapa besparingar. 
 
Modern Utlägg & Resa 
Med Modern Utlägg & Resa blir hanteringen av utlägg för både små och stora företag enkel. Tjänsten 
underlättar utläggshanteringen genom en direktkoppling mellan företaget och de anställda, allt som behövs 
är en smartphone.  
 
I appen registrerar de anställda utlägg, traktamenten och milersättning. Informationen lagras säkert med 
åtkomst från både webbläsare och direkt i appen. Kvitton kan tas emot via e-mail och stöd finns även för 
hantering av digitala kvitton som kommer direkt från butik. Papperskvitton fotograferas direkt i appen. 
 
Man skapar enkelt utläggsrapporter som skickas in för godkännande och utbetalning. Med Modern Utlägg & 
Resa kan man också: 

 Ta emot digitala kvitton direkt från anslutna butiker/kedjor 
 Automatiskt kontera utläggen genom enkla val, t.ex. vid representation 
 Hantera inrikes- och utrikestraktamenten 
 Registrera milersättning med koppling till elektroniska körjournaler 
 Hantera utläggsrapporter för ett eller flera företag 
 Sätta upp attest- och godkännandefunktioner 
 Få tillgång till ett stort administratörsgränssnitt på webben för företagsspecifika inställningar 
 Skicka utlägg direkt till ekonomisystem 

 
Modern Online 
Tack vare ett nära samarbete med Fortnox kan vi nu dela uppdrag med våra kunder i ett webbaserat 
affärssystem. Tack vare en white label-lösning på systemet känner kunden igen sig genom att programmet 
profileras som om det vore vårt eget.  
 
Fördelar för kunden är att slippa hantera ett eget redovisningssystem med uppdateringar och backup. All 
information finns lagrad i molnet och är därmed lätt att komma åt.  
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ME Konsult 
ME Konsult hjälper Modern Ekonomis kunder i företagets olika faser, exempelvis vid nybildning, förvaltning, 
förändring av kapital, försäljning av bolag och avveckling mm. Att ta sig fram genom lagar och regler och 
göra allt i rätt ordning vid större förändringar kan vara en utmaning. ME Konsult har lång och gedigen 
erfarenhet av detta och erbjuder hjälp inom områden som: 
 
• Affärsutveckling 
• Köp och försäljning av bolag 
• Bolagsvärdering 
• HR-frågor 
• Investeringskalkylering 
• Kapitalanskaffning 
• Kompetensutveckling/utbildning, spec. styrelser 
• Kvalificerad resurs till förfogande såsom bokslut och deklaration 
• Generationsskiften 
• Företagsombildningar 
• Bolagsfrågor 
• Likvidationer 
• Fusioner 
• Familjejuridik, testamente-äktenskapsförord mm 
• Bouppteckning 
• Skatterådgivning 
• Styrelsearbete 
 
Modern Bolagsservice 
Vår avdelning som erbjuder nya och befintliga kunder lagerbolag, effektiv snabbavveckling av aktiebolag 
samt övriga bolagstjänster. Avdelningen syftar till att bredda Modern Ekonomis tjänsteutbud och därmed 
stärka vår profil som en komplett ekonomipartner. Modern Bolagsservice erbjuder tjänster inom följande 
områden: 

 Bolagsbildning 
 Bolagsändringar 
 Digital Aktiebok 
 Emissioner 
 Fusioner 
 Kapitalförändringar 
 Likvidationer 

 
Modern Frilans 
Modern Frilans erbjuder våra kunder utan eget företag möjligheten att fakturera sina slutkunder och få 
ersättning i form av lön. Tjänsten, som erbjuds genom en avdelning i Modern Bolagsservice, vänder sig 
främst till entreprenörer som inte har eget företag och därmed ingen möjlighet att fakturera sina slutkunder. 
Modern Ekonomi ansvarar för fakturabevakning, påminnelsehantering och eventuella inkassoärenden. 
 
Tjänsten innebär att vi kan underlätta företagandet för entreprenörer utan eget bolag och bör även ses som 
en god möjlighet att attrahera nya kunder till oss. Blir entreprenörens verksamhet större kan vi därefter 
hjälpa till med uppstart av bolag samt erbjuda redovisnings- och konsultationstjänster.  
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Styrelsen och verkställande direktören för Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ), 
organisationsnummer 556638-1934, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för 
räkenskapsåret 2019-10-01 – 2020-09-30. 
 
Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North.  
 
Koncernredovisningen omfattar: Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ), Modern Ekonomi Sverige AB, 
Modern Bolagsservice AB, Molivi 4 Sverige AB, ME Finans AB samt Modern Avveckling AB.  
 
Information om verksamheten 
Modern Ekonomi har som mål att bli en rikstäckande redovisningsbyråkedja med stark lokal förankring. 
Konceptet vilar på lång erfarenhet från bolagets grundare som varit i branschen i snart 50 år. 
Utgångspunkten är att erbjuda tjänster inom redovisning och ekonomiadministration på ett nytt sätt som 
utnyttjar de grundläggande arbetsprocesserna på ett bättre sätt och samtidigt skapar en kundrelation som 
ger bättre effektivitet än normalt för branschen. Denna målsättning jobbar vi även mot genom att fokusera 
på tre väsentliga lönsamhetsfaktorer: 
 
Skalfördelar 
Redovisningsservice innehåller många volymtrösklar som påverkar lönsamheten. Detta gäller både för att 
kunna fördela investeringar i datasystem, expertstöd och marknadsföring med mera på många kunder, samt 
för att skapa skalfördelar inåt genom att till exempel hyra in lärare för kompetensutveckling istället för att 
skicka iväg all personal på externa utbildningstillfällen. På dessa områden finns uppenbara fördelar av att ha 
en större verksamhetsvolym för att uppnå ökad lönsamhet.  
 
Automation 
Många av de processer som ingår i ekonomiadministration lämpar sig för automation om volymen är 
tillräckligt stor. Exempel på detta är fakturascanning och legal rapportering av skatter och avgifter. Inom 
dessa områden finns arbetsprocesser som kan standardiseras och utföras helt eller delvis maskinellt. 
Modern Ekonomi har satsat på egna lösningar inom sådana områden i syfte att skapa både hög kundservice 
och låga kostnader för den löpande hanteringen. 
 
Rådgivning 
Arbete med kundföretagens ekonomiadministration ger stor insikt i deras verksamhet, som en bra 
plattform för rådgivning i en mängd olika situationer. Det kan avse förbättringar av administrativa processer 
eller konkreta beslutssituationer kring investeringar, val av finansiering, system för ekonomistyrning eller 
skatteplanering. Inom dessa områden kan god rådgivning ge väsentliga förbättringar av kundföretagens 
verksamhet, vilket gör Modern Ekonomi till en intäkt istället för kostnad i kundens verksamhet. Detta 
bygger långsiktiga kundrelationer utan den normala priskänslighet som finns hos bastjänsterna.  
 
Med utgångspunkt från denna ansats erbjuder Modern Ekonomi en bred meny av tjänster som medför att 
man kan agera i alla roller från komplett ekonomiadministration eller ”ekonomichef att hyra” till 
engångsuppdrag av specialistkaraktär som till exempel generationsskiften eller branschanalyser.  
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Verksamhetsområdet omfattar därigenom uppdrag 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 

 
Risker och osäkerhetsfaktorer 
 
Bolaget har en uttalad strategi att växa i geografisk spridning och volym. Att integrera förvärvade 
verksamheter i bolagets affärsmodell och kultur innebär alltid ett visst risktagande. För att hantera dessa 
risker finns väl utarbetade arbetsbeskrivningar och rutiner för hur förvärv ska planeras, genomföras och 
sedan integreras. 
 
Den goodwill som finns upptagen i balansräkningen avser helt förvärvade verksamheter. Upptagen goodwill 
i balansräkningen är nedskrivningsprövad och försiktigt värderad. Vi skriver av goodwill på 10 år med 
anledning av att de förvärv som gjorts är långsiktiga och synergieffekterna av förvärven består under lång 
tid framöver.  
 
Tjänsteföretag är alltid till sin natur känsliga för avhopp från nyckelpersoner och större kunder. Vår 
verksamhets framtida utveckling är beroende av förmågan att rekrytera, utveckla, motivera och behålla 
kvalificerade medarbetare. Om nyckelpersoner lämnar oss kan det, åtminstone kortsiktigt, få negativ 
inverkan på verksamheten.  
 
Spridningen av coronaviruset har påverkat utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat 
negativt. Företaget har tagit del av de statliga stöd som delats ut med anledningen av pandemin. För mer 
specifik information om hur företaget påverkats och vilka åtgärder som vidtagits hänvisas till rubriken 
Väsentliga händelser under året samt noten avseende väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut.  
 
Marknad och konkurrens 
 
Marknad 
Marknaden för redovisningstjänster har förändrats radikalt under de senaste åren. Dels har den allmänna 
utvecklingen i samhället varit inriktad på att stimulera nyföretagande och dels har en rad strukturella 
förändringar inträffat som har påverkat yrkesrollen redovisningskonsult. Sammantaget har dessa 
förändringar skapat en stor och växande marknad för redovisningstjänster.  
 
En av dessa viktiga faktorer har varit beslutet att avskaffa revisionsplikten för mindre aktiebolag. Denna 
reform omfattade ca 280 000 eller 70 % av alla svenska aktiebolag. Så gott som alla nystartade bolag väljer 
att inte ha revision. 
 
Samtidigt är ägare, intressenter, myndigheter och finansiärer beroende av att dessa företag har en hög 
kvalitet på sin redovisning för att kunna fatta rätt beslut om sin relation till företagen, vilket har skapat en 
ökad efterfrågan på alternativa kvalitetslösningar.  
 
Parallellt med denna utveckling har redovisningskonsulten, som är den som upprättar redovisningen, fått en 
ökad status genom att branschen har infört en auktorisation som en kvalitetsstämpel. Samtidigt har en 
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svensk standard för redovisningstjänster under namnet Rex utvecklats, som har blivit välkänd på 
marknaden. En del av denna standard är ett kvalitetskvitto för redovisningen som kallas Rapport om 
årsredovisningen, som bara kan lämnas av den som är auktoriserad redovisningskonsult. Detta bekräftar att 
redovisningen har utförts av en kvalificerad person som har följt branschens standard för att skapa hög 
redovisningskvalitet.  
 
Den marknad som har skapats i spåren av avskaffad revisionsplikt har således i allt större utsträckning 
kommit att övertas av auktoriserade redovisningskonsulter, och näringslivet har börjat använda rapporten 
om årsredovisningen som ett kvitto på hög redovisningskvalitet. Kreditupplysningsföretaget UC har 
analyserat utvecklingen i näringslivet och konstaterat att de företag som har fått en bokslutsrapport av en 
auktoriserad redovisningskonsult har högst kreditvärdighet, även jämfört med revision. I takt med att detta 
blir känt på marknaden kommer därför allt flera företag att få tydliga fördelar av att vända sig till en 
auktoriserad redovisningskonsult för att sköta sin redovisning och ekonomiadministration.  
 
 
Modern Ekonomi erbjuder via sina medarbetare kvalificerade tjänster och rådgivning av just den typ som 
förväntas medföra högst redovisningskvalitet i det nya marknadsläge som har uppstått. Det kommer även 
att medföra starka och långsiktiga kundrelationer som grund för egen lönsamhet och tillväxt. Samtidigt 
medför den produkt som Modern Ekonomi levererar en relativt låg riskprofil genom att kundföretagen har 
ett löpande behov av dessa tjänster och kundrelationerna är därför långsiktiga.  
 
Konkurrens 
Redovisningsbranschen har historiskt varit mycket fragmenterad och bestått av en mäng mycket små 
aktörer. Under senare år har det hänt omvälvande saker i redovisningsbranschen där stora aktörer och 
förvärv av redovisningsbyråer blivit mer vanliga på marknaden. Dessa affärer är egentligen inte så konstiga 
om man analyserar det lite närmare. Investerarna ser säkert möjligheter att tjäna pengar genom att 
standardisera arbetsmoment och effektivisera processer i redovisningsbranschen, ett område som lämpar 
sig väldigt väl för automatisering då det finns regler för allt. Möjligen behövs det aktörer i form av Private 
Equity-firmor för att förändringarna till slut ska ske. Mot bakgrund av de identifierade trender som tydligt 
pekar mot en ökad fokusering på rådgivning utgör Modern Ekonomi en konkurrenskraftig aktör på 
marknaden, tack vare en stark kompetensprofil och lång erfarenhet av att bygga lönsamma och personliga 
kundrelationer.  
 
Det koncept som Modern Ekonomi representerar möter främst konkurrens från medelstora 
redovisningsbyråer som har stark lokal förankring. Jämfört med dessa har dock Modern Ekonomi både 
större resurser genom sin skal- och resursfördel av att vara över 120 sysselsatta medarbetare, men även 
genom de utvecklade lösningarna som till exempel Modern Scanning och Modern Presentation, Modern 
Utlägg & Resa m.m. 
 
Vår unika konkurrensfördel är att kunna kombinera erfarenhet av personliga kundrelationer, en aspekt som 
Modern Ekonomis kundundersökning visat är uppskattat hos våra kunder, med stora gemensamma resurser 
som medför möjligheter som inte kan erbjudas via mindre byråer. Ett exempel på detta är att kunna bidra 
med finansiering åt kunderna via fakturabelåning. Här medför genuin kundkännedom samt finansiell styrka 
en unik fördel som inte kan erbjudas av andra byråer.  
 
Redovisningsbranschen består av drygt 10 000 företag. Av dessa företag sysselsätter drygt 6 500 1-4 
personer. De företag som sysselsätter fler än 50 personer uppgår till ett 10-tal. Se vidare i grafen nedan.  
 



MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (PUBL) 

Sida 9    Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) årsredovisning 2019/2020 

 
Våra främsta konkurrenter på marknaden är till exempel Aspia, Ludvig & Co, Accountor, Azets Insight med 
flera.  
 
Konkurrensanalys i graf 
I grafen nedan visas omsättningen bland våra främsta konkurrenter på marknaden. Samtliga siffror avser 
räkenskapsår som avslutats under 2019. 
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Hållbarhetsfrågor 
Det blir mer och mer av allmänt intresse att Modern Ekonomi arbetar för en minskad miljöpåverkan. 
Modern Ekonomi tar ansvar för miljön genom en resepolicy som kräver att tjänsteresor planeras och 
genomförs så att påverkan på miljön minimeras med avseende på koldioxidutsläpp.  
 
Modern Ekonomi arbetar ständigt med miljöfrågor både centralt och lokalt på våra kontor. Under de senaste 
åren har vi försökt att i så stor utsträckning som möjligt använda digitala utbildningar istället för att skicka 
våra medarbetare runt om i landet för att delta i utbildning. En annan åtgärd som vi arbetar kontinuerligt 
med är att minska pappersåtgången på våra kontor. Vi skriver ut mer och mer i digitalt format och sparar i 
våra servrar istället för att spara papper i pärmar.   
 
VERKSAMHET UNDER ÅRET 
Aret som gått har varit lärorikt ur många perspektiv. Vår bransch står inför förändringar vilka kommer att 
påverka både det sätt vi arbetar på och även hur vi bemöter våra kunder. Vi har under året fortsatt vårt 
arbete med employer branding där målsättningen är att tydliggöra fördelarna med att arbeta inom Modern 
Ekonomi. Att rekrytera och behålla de bästa kommer att bli ännu viktigare, vilket i sin tur kommer att ställa 
högre krav på arbetsmiljö, intern vidareutbildning och möjligheten för anställda att växa i bolaget. 
 
Efterfrågan på våra tjänster är fortsatt god, genom våra skickliga medarbetare och smarta system levererar 
vi stort kundfokus och har därigenom mycket nöjda kunder. För att hjälpa våra kunder att lyckas i sina 
affärer satsar vi vidare på vår starka företagskultur genom tydliga karriärsteg och fokus på 
kompetensutveckling som utvecklar våra medarbetare att bli mer rådgivande i sin roll. 
 
Stort fokus ligger på att underlätta administrationen för våra kunder genom effektivisering, digitalisering 
och automatisering av redovisningstjänsterna. Vi ser en ökad efterfrågan på våra e-tjänster och dagens 
entreprenörer kräver att man kan sköta större delen av sitt företag via mobilen. 
 
När vi summerar räkenskapsåret 2019/2020 kan vi glädjande konstatera att resultatförbättringen fortsätter 
i jämförelse med föregående år. På EBITDA-nivå är vinsten ca 2,6 MSEK. Räkenskapsårets omsättning ökade 
med ca 2 MSEK till ca 108 MSEK.  
 
Styrelse, ledning och kontorschefer har under pandemins framfart noga följt utvecklingen lokalt på 
kontoren och på central nivå har vi även haft extra fokus på omvärldsbevakning. Då vi nu befinner oss mitt 
uppe i den andra vågen av pandemin har vi tagit hänsyn till detta i värdering av upparbetad ej fakturerad 
intäkt samt kundfordringar. Vi har också haft kostnader av engångskaraktär kopplat till försäljningen av 
bolaget.  
 
I övrigt har de flesta av våra kontor under räkenskapsåret haft en bra utveckling då många av våra kunder 
varit i behov av extra mycket rådgivning, hjälp med ansökningar av diverse stöd som regeringen tagit fram 
och även för planering av framtida åtgärder i sina verksamheter. Här kan vi se att vår satsning på att utbilda 
våra medarbetare i företagsrådgivning varit ett framgångskoncept.  
 
Under hösten har Modern Ekonomi fått en ny huvudägare i form av ECIT AS. Idag finns ECIT i 5 länder med 
70 kontor och cirka 1.500 anställda. ECIT hjälper företag att förbättra och förnya sina processer inom 
ekonomi, lön och HR, logistik och projekt med moderna webbaserade lösningar. ECIT drivs av tillväxt och 
modernisering, bland annat med hjälp av förvärv av andra bolag och ny teknik. Potentiella förvärv ska 
tillföra värden som bidrar till att ECIT kan nå målet att vara Nordens ledande rådgivare för små och 
mellanstora bolag.  
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För Modern Ekonomi innebär affären med ECIT ytterligare möjligheter att ta en ledande roll i framtidens 
utveckling av branschen. Vi ser ekonomiska svårigheter för små redovisningsbyråer att utvecklas i den takt 
som kommer att krävas. Att förenas med en stark partner ser vi som rätt väg att gå för att kunna ligga i 
framkant och vara bäst.  
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET  
 
Utveckling av affärsområde inom HR 
Under våren 2020 påbörjades en utveckling av affärsområdet inom HR, där Modern Ekonomi ska erbjuda 
mer kvalificerade HR-tjänster externt till såväl nya som befintliga kunder. Tjänsterna som tillhandahålls 
initialt är inom arbetsrätt, employer-branding och att bygga upp interna HR-processer. 
 
Utvecklingen av affärsområdet för externa HR-tjänster är väldigt spännande och är ett verksamhetsområde 
vi ser expansion inom. Kundgruppen där vi idag utför lönetjänster är de som främst efterfrågat mer 
kvalificerade HR-tjänster. Allt fler arbetsgivare vill minska risken för onödiga kostnader och inser därför 
värdet av bra processer och rutiner inom HR samt att arbetsrättsliga lagar och regler följs. Det känns väldigt 
positivt att kunna möta den efterfrågan. 
 
Ytterligare ett område som vi märker ökad efterfrågan på är employer branding, något som är mycket viktigt 
både för att attrahera nya medarbetare, men också för att behålla befintliga medarbetare. Det är i huvudsak 
inom dessa tre områden som vi initialt erbjuder tjänster och rådgivning till både nya och befintliga kunder, 
samtidigt som vi alltid gör vårt bästa för att möta våra kunders önskemål och därför kan vi även skräddarsy 
lösningar. 
 
Avveckling av verksamheten i Gnesta 
Den 30 juni 2020 avvecklades verksamheten i Gnesta för att nå ökad effektivitet och lönsamhet i koncernen. 
Vi har under de senaste åren genomfört ett antal effektiviseringar som vi idag ser haft positiv inverkan på 
koncernens lönsamhet. En omorganisation och avveckling av verksamheten är också en möjlighet att vidare 
öka koncernens sammantagna lönsamhet. I samband med avvecklingen har kunder vid kontoret i Gnesta 
erbjudits vidare tjänster från övriga kontor.  
 
Koncernens påverkan av Covid-19 
I delårsrapporten som publicerades den 27 april var vi fortfarande ganska tidigt i Corona-pandemins framfart över 
landet. Med lite mer tid i backspegeln kan vi se att utbrottet av Covid-19 påverkat våra kontor på olika sätt. På 
framför allt ett par av våra kontor har vi under sommaren och hösten märkt av en betydande nedgång i 
efterfrågan på våra tjänster. Ett antal av kontorens kunder har fått lägre efterfrågan från sina kunder vilket i sin tur 
innebär att vi får mindre att göra. Några kunder har olyckligtvis också tvingats sätta sina bolag i konkurs. Mot 
bakgrund av detta har vi infört korttidsarbete på ett av kontoren för att möta den tillfälliga nedgången i 
efterfrågan.  
 
Stödet för korttidsarbete har redovisats som övriga rörelseintäkter och har erhållits för perioden september till 
december 2020. 
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 

ECIT förvärvar Modern Ekonomi 
Den 5 oktober 2020 offentliggjorde ECIT AS ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till 
aktieägarna i Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) att överlåta samtliga sina aktier i Modern 
Ekonomi för 3,90 kronor kontant per aktie.  
 
Den 3 november 2020 hade det inkommit accepter av erbjudandet från aktieägare representerande 
sammanlagt 12.720.204 aktier i Modern Ekonomi, motsvarande cirka 86,10 % av aktiekapitalet och det 
totala röstetalet i Modern Ekonomi. ECIT har beslutat att frånfalla villkoret att erbjudandet accepteras i 
sådan utsträckning att ECIT blir ägare till mer än 90 % av det totala antalet aktier i Modern Ekonomi. Alla 
övriga villkor i erbjudandet har uppfyllts och erbjudandet förklaras följaktligen ovillkorat i alla hänseenden 
och ECIT kommer att fullfölja förvärvet av det aktier som lämnats in i erbjudandet.  
 
Per den 1 december 2020 kontrollerar ECIT sammanlagt 12.925.413 aktier i Modern Ekonomi, vilket 
motsvarar cirka 87,49 % av aktiekapitalet och det totala röstetalet i Modern Ekonomi.  
 
Beslut vid extra bolagsstämma 30 november 2020 
Vid den extra bolagsstämma som hölls i bolagets lokaler på Varnhemsgatan 12 i Skövde den 30 november 
beslutades följande: 
 
För tiden till dess årsstämma hållits omvaldes Viktor Olsbo, Merlina Poljak Käll och Mats Olsson som 
ledamöter samt nyval av Daniel Bolin, Jens-Oskar Göransson och Klaus Jensen. Klaus Jensen valdes till 
ordförande. Anders Olsson omvaldes som suppleant. 
 
Koncernens påverkan av Covid-19 
Spridningen av coronaviruset har efter balansdagen haft en fortsatt negativ påverkan på koncernens 
verksamhet. Koncernen har efter räkenskapsårets utgång drabbats av pandemin på följande sätt:  

 Koncernen har tappat viss del av försäljningen 
 Koncernen har under perioden september till december ansökt om korttidsarbete på ett av 

kontoren 
 
De åtgärder som vidtagits gör att koncernen hittills klarat pandemin. Koncernen är däremot i behov av 
fortsatta stödåtgärder på det kontoret där korttidsarbete införts eller att det sker en snabb vändning på 
marknaden för att med säkerhet kunna bedöma att riskerna är över.  
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FRAMTIDA UTVECKLING 

Det är Modern Ekonomis målsättning att genom rätt förutsättningar och engagerade medarbetare utvecklas 
till det ledande företaget för ekonomitjänster. Vi är övertygade om att redovisningskonsultens 
arbetsuppgifter kommer att förändras kraftigt i framtiden. Allt eftersom den löpande redovisningen blir mer 
och mer automatiserad ökar möjligheten för oss att erbjuda våra kunder nya tjänster såsom rådgivning och 
därigenom komma högre upp på värdestegen.  
 
Redovisningsbranschen är mogen och dras bitvis med dålig lönsamhet, orsakad dels av brist på ledning och 
klar målformulering hos aktörerna, men även av att små enheter har svårt att skapa rationell produktion 
och starka varumärken. Modern Ekonomi kan genom att tillhandahålla det stora företagets fördelar och 
resurser ge sina lokala kontor hjälp till en kvalitetssäkrad, rationell och därmed lönsam produktion. Modern 
Ekonomi ska även vara attraktiv som arbetsgivare. Vårt koncept stöds av en organisation och ett ledarskap 
som har fokus på lönsamhet och tillväxt, både hos bolaget och hos våra kunder.  
 
Faktorer som gör att Modern Ekonomi lyckas är: 

 Ett professionellt, tydligt och fokuserat ledarskap för hela koncernen och de lokala kontoren.  
 Tydliga gemensamma mål i en innovativ företagskultur präglad av lojalitet och ömsesidig support 

mellan både medarbetarna och kontor. 
 Kontinuerlig satsning på kompetensutveckling för alla medarbetare.  

 
Våra viktigaste konkurrensfördelar är: 

 Genom kontinuerlig utveckling av både individer och system ger Modern Ekonomi de lokala 
kontoren mycket goda förutsättningar att bedriva en professionell och lönsam verksamhet. 

 Det stora företagets fördelar utan att ge upp flexibilitet och korta beslutsvägar. 
 Gemensamma system och support via kollegor och experter gör Modern Ekonomi och våra enheter 

mindre sårbara än de mindre redovisningsbyråerna som ännu så länge dominerar branschen. 
 
Viktiga styrkor hos Modern Ekonomi är: 

 Stabila och engagerade ägare med lång erfarenhet av branschen. 
 Långsiktigt engagemang med inriktning på att arbeta upp ett starkt varumärke som kan locka bra 

kunder och kompetenta medarbetare.  
 Högre IT-kompetens än branschen i övrigt.  
 Ett omfattande och professionellt system av driftmanualer och mallar. 
 Fri och familjär företagskultur. 
 Arbetar utan hierarkiska strukturer som gör skillnad mellan olika yrkeskategorier.  

 
Genom vår fortsatta och intensifierade satsning på digitalisering, tillsammans med tjänster som gör oss 
unika i branschen via vårt finansbolag ME Finans AB som hjälper våra kunder med fakturafinansiering, har 
vi skapat en stabil grund att bygga vidare mot målet att bli en komplett ekonomipartner för våra kunder. Det 
är ett ytterst fåtal redovisningsbyråer i landet som kommit så långt som vi gjort där vi snart är en one-stop 
shop för ekonomitjänster. Detta gör Modern Ekonomi till en potentiell branschledare.   
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STYRELSE OCH LEDNING 

STYRELSE 

Klaus Jensen 
Styrelseordförande 
 
Mats Olsson 
Styrelseledamot 
 
Viktor Olsbo 
Styrelseledamot 
 
Merlina Poljak Käll 
Styrelseledamot 
 
Daniel Bolin 
Styrelseledamot 
 
Jens-Oskar Göransson 
Styrelseledamot 
 
 
LEDNING 

Frans Blom 
VD 
 
Björn Rosendahl 
Ekonomichef 
 
Johannes Tidén 
IT-chef 
 
Alexander Carlson 
Utbildningsansvarig 
 
Frida Lindblom 
HR-chef 
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FINANSIELL INFORMATION 

Ägandeförhållanden per 30 september 2020 

Följande ägare har ett innehav som överstiger 10 % i bolaget: 

Provobis Holding AB  3 503 520 aktier, 23,71 % av rösterna 

Furius Primium AB 1 484 991 aktier, 10,05 % av rösterna 

Företaget har sitt säte i Skövde. 

Flerårsöversikt (Tkr) 
          

Koncernen 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17   
Nettoomsättning 

106 098 104 477 104 924 106 644   
Resultat efter finansiella poster 

403 -124 -5 249 -1 458   
Nettomarginal (%) 

0,0 0,0 -4,9 -1,4   
Soliditet (%) 

17,0 18,8 18,2 25,8   
Antal anställda 

122 132 134 137   
            

Moderbolaget 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17   
Nettoomsättning 

2 160 2 160 2 160 1 440   
Resultat efter finansiella poster 

-905 258 213 -175   
Nettomarginal (%) 

-41,9 12,0 9,9 -12,2   
Soliditet (%) 

97,3 94,6 99,2 98,6   
Antal anställda 

1 1 1 1   
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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 -8 973 269 9 577 
Förändring minoritet   -19 19 0 
Fusioner   198   198 
Årets resultat   -264 127 -138 
Belopp vid årets utgång 18 281 -9 058 414 9 638 
          

Moderbolaget  
Aktie- 

kapital 
Överkurs- 

fond 
Balanserat 

resultat 
Årets 

resultat Totalt 
            
Belopp vid årets ingång 18 281 41 443 -3 948 258 56 034 
Disposition enligt beslut 
av årets årsstämma:     258 -258 0 
Årets resultat       -905 -905 
Belopp vid årets utgång 18 281 41 443 -3 690 -905 55 130 
            

 

 

Förslag till vinstdisposition 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): 

  

ansamlad förlust -3 689 533 
överkursfond vid årets utgång 41 443 229 
årets förlust -904 822 
 36 848 874 
  
disponeras så att 
i ny räkning överföres 36 848 874 
  
Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och 
balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter. 
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING 
(Tkr) 

 Not 
2019-10-01-
2020-09-30  

2018-10-01-
2019-09-30  

      
Nettoomsättning   106 098   104 477  
Ovriga rörelseintäkter  1 1 942   1 553  
    108 040   106 030  
           
Rörelsens kostnader          
Ovriga externa kostnader 2,3 -31 071   -27 669  
Personalkostnader 4 -74 332   -76 128  
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 5 -2 117   -2 214  
Ovriga rörelsekostnader   -7   -2  
    -107 527   -106 012  
Rörelseresultat   513   18  
           
Resultat från finansiella poster          
Ovriga ränteintäkter och liknande resultatposter   111   79  
Räntekostnader och liknande resultatposter   -221   -221  
    -110   -142  
Resultat efter finansiella poster   403   -124  
           
Resultat före skatt   403   -124  
           
Skatt på årets resultat 6 -158   0  
Uppskjuten skatt 6 -384   -145  
Årets resultat   -138   -269  
Moderbolagets andel av årets resultat   -264   -665  
Minoritetens andel av årets resultat   127   395  
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KONCERNENS BALANSRÄKNING 
(Tkr) 

 Not 2020-09-30  2019-09-30  
TILLGÅNGAR          
           
Anläggningstillgångar          
           
Immateriella anläggningstillgångar          
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 
arbeten 7 229   340  
Goodwill 8 5 731   7 597  
    5 960   7 938  
           
Materiella anläggningstillgångar          
Installationer 9 30   51  
Inventarier 10 352   336  
    382   388  
           
Finansiella anläggningstillgångar          
Andra långfristiga värdepappersinnehav 11, 12 69   69  
Uppskjuten skattefordran 13 384   769  
Andra långfristiga fordringar 14 1 728   401  
    2 181   1 239  
Summa anläggningstillgångar   8 523   9 565  
           
Omsättningstillgångar          
           
Kortfristiga fordringar          
Kundfordringar   29 316   21 667  
Ovriga fordringar 15 13 464   14 889  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 3 605   3 566  
    46 385   40 121  
           
Kassa och bank   1 667   1 292  
Summa omsättningstillgångar   48 052   41 412  
           
SUMMA TILLGÅNGAR   56 575   50 977  
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 Not 2020-09-30  2019-09-30  
EGET KAPITAL OCH SKULDER          
           
Eget kapital          
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare          
Aktiekapital   18 281   18 281  
Balanserade vinstmedel, inklusive årets resultat   -9 057   -8 973  
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare   9 224   9 308  
           
Minoritetsintresse          
Minoritetsintresse   414   269  
           
Summa eget kapital   9 638   9 577  
 
Långfristiga skulder 17        
Checkräkningskredit 18 9 927   12 078  
Skulder till kreditinstitut   1 400   2 200  
Övriga skulder   3 000   0  
    14 327   14 278  
           
Kortfristiga skulder          
Skulder till kreditinstitut   800   800  
Förskott från kunder   822   511  
Leverantörsskulder   4 525   4 438  
Aktuella skatteskulder   140   92  
Ovriga skulder   14 291   11 065  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 12 032   10 216  
    32 610   27 122  
           
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   56 575   50 977  
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 
(Tkr) 

 Not 
2019-10-01-
2020-09-30  

2018-10-01-
2019-09-30  

Den löpande verksamheten           
Resultat efter finansiella poster   403   -125   
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m 20 977   2 564   
Betald skatt   -110   -145   
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital   1 270   2 294   
            
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital           
Förändring kundfordringar   -7 649   2 045   
Förändring av kortfristiga fordringar   1 484   -584   
Förändring leverantörsskulder   87   205   
Förändring av kortfristiga skulder   5 255   -1 030   
Kassaflöde från den löpande verksamheten   447   2 930   
            
Investeringsverksamheten           
Investeringar i materiella anläggningstillgångar   -132   -40   
Försäljning av materiella anläggningstillgångar   11   0   
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -121   -40   
            
Finansieringsverksamheten           
Upptagna lån   3 000   0   
Amortering av lån   -2 951   -2 715   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten    49   -2 715   
            
Årets kassaflöde   375   175   
            
Likvida medel vid årets början           
Likvida medel vid årets början   1 292   1 117   
Likvida medel vid årets slut   1 667   1 292   
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MODERBOLAGETS RESLUTATRÄKNING 
(Tkr) 

 Not 
2019-10-01-
2020-09-30  

2018-10-01-
2019-09-30  

      
Nettoomsättning   2 159   2 160  
Ovriga rörelseintäkter 1 84   288  
    2 243   2 448  
           
Rörelsens kostnader          
Ovriga externa kostnader 2, 3 -1 784   -784  
Personalkostnader 4 -1 364   -1 406  
    -3 148   -2 190  
Rörelseresultat 21 -905   258  
           
Resultat efter finansiella poster   -905   258  
           
Resultat före skatt   -905   258  
           
Skatt på årets resultat 6 0   0  
Årets resultat   -905   258  
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING 
(Tkr) 

 Not 2020-09-30  2019-09-30  
TILLGÅNGAR          
           
Anläggningstillgångar          
          
Finansiella anläggningstillgångar          
Andelar i koncernföretag 22, 23 52 704   52 704  
Fordringar hos koncernföretag 24 2 500   5 200  
    55 204   57 904  
Summa anläggningstillgångar   55 204   57 904  
           
Omsättningstillgångar          
           
Kortfristiga fordringar          
Kundfordringar   0   18  
Fordringar hos koncernföretag   0   100  
Ovriga fordringar   0   1  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 86   123  
    86   242  
           
Kassa och bank   1 379   1 088  
Summa omsättningstillgångar   1 465   1 330  
           
SUMMA TILLGÅNGAR   56 669   59 234   
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 Not 2020-09-30  2019-09-30  
      
EGET KAPITAL OCH SKULDER 25         
            
Eget kapital 26         
Bundet eget kapital 27         
Aktiekapital   18 281   18 281   
            
Fritt eget kapital           
Overkursfond   41 443   41 443   
Balanserad vinst eller förlust   -3 690   -3 948   
Arets resultat   -905   258   
    36 848   37 753   
Summa eget kapital   55 129   56 034   
            
Kortfristiga skulder           
Leverantörsskulder   86   51   
Skulder till koncernföretag   0   2 700   
Aktuella skatteskulder   9   10   
Ovriga skulder   197   204   
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 1 248   235   
Summa kortfristiga skulder   1 540   3 200   
            
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   56 669   59 234   
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MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS 
(Tkr) 

 Not 
2019-10-01-
2020-09-30  

2018-10-01-
2019-09-30 

Den löpande verksamheten         
Resultat efter finansiella poster   -905   258 
Betald skatt   -1   1 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital   -906   259 
          
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet         
Förändring av kundfordringar   18   -1 
Förändring av kortfristiga fordringar   136   674 
Förändring av leverantörsskulder   35   36 
Förändring av kortfristiga skulder   1 008   -674 
Kassaflöde från den löpande verksamheten   291   294 
          
Årets kassaflöde   291   294 
          
Likvida medel vid årets början         
Likvida medel vid årets början   1 088   794 
Likvida medel vid årets slut   1 379   1 088 
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NOTER 
(Tkr) 

Redovisnings- och värderingsprinciper 
  

Allmänna upplysningar 
Arsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 
2012:1 Arsredovisning och koncernredovisning (K3).  
  
Då årsredovisningen är presenterad i Tkr kan avrundningsdifferenser mellan olika delar förekomma. 
  
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 
  
  
Intäktsredovisning 
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den 
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
  
Pågående tjänsteuppdrag 
Företaget vinstavräknar utförda tjänsteuppdrag på löpande räkning i den takt arbetet utförs. Pågående ej 
fakturerade tjänsteuppdrag, tas i balansräkningen upp till det beräknade faktureringsvärdet av utfört arbete 
och redovisas  i posten Ovriga fordringar 
  
Koncernredovisning 
  
Konsolideringsmetod 
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att förvärvade verksamheters 
identifierbara tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys. 
Overstiger verksamhetens anskaffningsvärde det beräknade marknadsvärdet av de förväntade 
nettotillgångarna enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill. 
  
Dotterföretag 
Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, samtliga företag i vilka moderföretaget direkt 
eller indirekt har mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt innehar det bestämmande inflytandet och 
därmed har en rätt att utforma företagets finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska 
fördelar. 
  
Ett dotterföretags intäkter och kostnader tas in i koncernredovisningen från och med tidpunkten för 
förvärvet till och med den tidpunkt då moderföretaget inte längre har ett bestämmande inflytande över 
dotterföretaget. 
  
Minoritetsintresse är den del av dotterföretagets resultat och nettotillgångar i koncernredovisningen 
hänförliga till egetkapitalinstrument som inte, direkt eller indirekt genom dotterföretag, ägs av 
moderföretaget.  
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Minoritetsintresse redovisas i koncernens balansräkning som en särskild post inom koncernens egna 
kapital. Redovisningen tar sin utgångpunkt i koncernen som en enhet enligt den så kallade enhetsteorin. 
Samtliga tillgångar som koncernen har bestämmande inflytande över inkluderas i koncernens 
balansräkning, även de som delvis har andra ägare. Minoritetens andel av resultatet efter skatt redovisas 
separat som minoritetsandel. 
 
Transaktioner mellan koncernföretag 
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag liksom orealiserade 
vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvida inte transaktionen motsvarar 
ett nedskrivningsbehov. 
  
Förändring av internvinst under räkenskapsåret har elimineras i koncernresultaträkningen. 
  
Goodwill 
Goodwill är den skillnad som uppkommer om anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten är högre än 
värdet på den förvärvade enhetens nettotillgångar. Vid förvärvstidpunkten redovisas den uppkomna 
goodwillen som en tillgång i balansräkningen. 
  
Upptagen goodwill i balansräkningen är försiktigt värderad. Avskrivningstiden är 10 år med anledning av 
att de förvärv som gjorts är långsiktiga och att synergieffekterna av förvärven består under lång tid 
framöver. 
  
Anläggningstillgångar 
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar över nyttjandeperiod och eventuella nedskrivningar.  
  
Finansiella instrument 
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när 
bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen 
när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i 
stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från 
balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört. 
  
Kundfordringar/kortfristiga fordringar 
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som 
förväntas bli inbetalt efter avdrag för bedömda osäkra fordringar. 
  
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar 
Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella 
anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående och prövas 
individuellt.  
  
Leasingavtal 
Företaget redovisar samtliga leasingavtal som operationella leasingavtal. Andelen finansiella leasingavtal är 
mycket ringa. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. 
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Inkomstskatter  
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då 
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i 
eget kapital. 
  
Aktuell skatt 
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs 
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per 
balansdagen. 
  
Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas 
i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott. 
  
Ersättningar till anställda 
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. 
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättning 
efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en skuld då det 
finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare händelse och en 
tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 
  
Koncernbidrag 
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. 
  
Nyckeltalsde initioner 
Nettoomsättning 
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. 
 
Resultat efter finansiella poster 
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter. 
 
Nettomarginal (%) 
Nettoresultat i procent av nettoomsättning. 
 
Soliditet (%) 
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 
balansomslutning. 
 
Antal anställda 
Medelantal anställda under räkenskapsåret. 
  
  



MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (PUBL) 

Sida 28    Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) årsredovisning 2019/2020 

Uppskattningar och bedömningar 
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens bedömningar, 
uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen görs. 
Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, som 
under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de 
redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga 
utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över 
regelbundet.  
 
Not Transaktioner med närstående 
Koncernen 
  
Inga närståendetransaktioner som omfattas av upplysningsskyldighet finns eller har skett under 
räkenskapsåret. 
  
  
Not Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
Koncernen 
  
ECIT förvärvar Modern Ekonomi 
Den 5 oktober 2020 offentliggjorde ECIT AS ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till 
aktieägarna i Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) att överlåta samtliga sina aktier i Modern 
Ekonomi för 3,90 kronor kontant per aktie.  
 
Den 3 november 2020 hade det inkommit accepter av erbjudandet från aktieägare representerande 
sammanlagt 12.720.204 aktier i Modern Ekonomi, motsvarande cirka 86,10 % av aktiekapitalet och det 
totala röstetalet i Modern Ekonomi. ECIT har beslutat att frånfalla villkoret att erbjudandet accepteras i 
sådan utsträckning att ECIT blir ägare till mer än 90 % av det totala antalet aktier i Modern Ekonomi. Alla 
övriga villkor i erbjudandet har uppfyllts och erbjudandet förklaras följaktligen ovillkorat i alla hänseenden 
och ECIT kommer att fullfölja förvärvet av det aktier som lämnats in i erbjudandet.  
 
Per den 1 december 2020 kontrollerar ECIT sammanlagt 12.925.413 aktier i Modern Ekonomi, vilket 
motsvarar cirka 87,49 % av aktiekapitalet och det totala röstetalet i Modern Ekonomi.  
 
Beslut vid extra bolagsstämma 30 november 2020 
Vid den extra bolagsstämma som hölls i bolagets lokaler på Varnhemsgatan 12 i Skövde den 30 november 
beslutades följande: 
 
För tiden till dess årsstämma hållits omvaldes Viktor Olsbo, Merlina Poljak Käll och Mats Olsson som 
ledamöter samt nyval av Daniel Bolin, Jens-Oskar Göransson och Klaus Jensen. Klaus Jensen valdes till 
ordförande. Anders Olsson omvaldes som suppleant. 
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Koncernens påverkan av Covid-19 
Spridningen av coronaviruset har efter balansdagen haft en fortsatt negativ påverkan på koncernens 
verksamhet. Koncernen har efter räkenskapsårets utgång drabbats av pandemin på följande sätt:  

 Koncernen har tappat viss del av försäljningen 
 Koncernen har under perioden september till december ansökt om korttidsarbete på ett av 

kontoren 
 
De åtgärder som vidtagits gör att koncernen hittills klarat pandemin. Koncernen är däremot i behov av 
fortsatta stödåtgärder på det kontoret där korttidsarbete införts eller att det sker en snabb vändning på 
marknaden för att med säkerhet kunna bedöma att riskerna är över.  
 
  
Not 1 Övriga rörelseintäkter 
Koncernen 
  2019-10-01 2018-10-01   
  -2020-09-30 -2019-09-30   
        
Franchise 84 288   
Hyra 550 634   
Provisioner 232 392   
Erhållna statliga bidrag personal korttidspermittering 128 0   
Ovriga erhållna bidrag personal 201 126   
Försäkringsersättning 412 0   
Vinst avyttring anläggningstillgångar 11 0   
Ovrigt 324 113   
  1 942 1 553   
        

 
 
 
Moderbolaget 
  2019-10-01 2018-10-01   
  -2020-09-30 -2019-09-30   
        
Franchise 84 288   
  84 288   
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Not 2 Leasingavtal 
Koncernen 
  
Arets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 747 tkr. 
Hyreskostnader avseende kontorslokaler uppgick till 7 468 tkr. 
  
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande: 
  
  2019-10-01 2018-10-01   
  -2020-09-30 -2019-09-30   
        
Inom ett år 6 009 7 805   
Senare än ett år men inom fem år 12 252 6 760   
Senare än fem år 269 0   
  18 530 14 565   
        

Moderbolaget 
  
Arets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 90 tkr. 
  
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande: 
  
  2019-10-01 2018-10-01   
  -2020-09-30 -2019-09-30   
        
Inom ett år 90 89   
Senare än ett år men inom fem år 60 148   
  149 237   
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Not 3 Arvode till revisorer 
Koncernen 
  
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att 
utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller 
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. 
  
  2019-10-01 2018-10-01   
  -2020-09-30 -2019-09-30   
        
Grant Thornton AB       
Revisionsuppdrag 286 227   
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0 1   
  286 228   
        
ÅÄÖ Accounting AB       
Revisionsuppdrag 19 38   
  19 38   
        

Moderbolaget 
  2019-10-01 2018-10-01   
  -2020-09-30 -2019-09-30   
        
Grant Thornton AB       
Revisionsuppdrag 83 72   
  83 72   
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Not 4 Anställda och personalkostnader 
Koncernen 
  2019-10-01 2018-10-01   
  -2020-09-30 -2019-09-30   
        
Medelantalet anställda       
Kvinnor 101 109   
Män 21 23   
  122 132   
        
Löner och andra ersättningar       
Styrelse och verkställande direktör 1 550 2 188   
Ovriga anställda 48 266 47 449   
  49 816 49 637   
        
Sociala kostnader       
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 110 190   
Pensionskostnader för övriga anställda 3 494 3 271   
Ovriga sociala avgifter enligt lag och avtal 15 869 16 588   
  19 474 20 048   
        
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 69 290 69 686   
        
Könsfördelning bland ledande befattningshavare       
Andel kvinnor i styrelsen 16 % 33 %   
Andel män i styrelsen 84 % 67 %   
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 20 % 0 %   
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 80 % 100 %   
        

VD: 
Till nuvarande VD utgår lön med 60 tkr per månad. Pensionspremier betalas med 9 tkr per månad. 
Det finns inget avtal om avgångsvederlag vid uppsägning. 
 
Styrelsen: 
Styrelsearvode utgår med 1,5 inkomstbasbelopp per år för externa ledamöter samt med 2,0 
inkomstbasbelopp för styrelsens orförande. Beloppen är inklusive sociala avgifter. 
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Utbetalda löner under räkenskapsåret: 
Frans Blom, VD                                            739 
Mats Olsson, styrelseledamot                      596 
Viktor Olsbo, styrelseledamot                         76 
Merlina Poljak Käll, styrelseledamot             76 
Inger Gårdlöv, styrelseledamot                       70 
 
Ersättning till övriga ledande befattningshavare under året: 
Till dessa fyra (fyra) personer har utbetalats lön på 2 126 tkr (1 718 tkr), pensionskostnaden uppgick till 
260 tkr (166 tkr) 
  
Moderbolaget 
  2019-10-01 2018-10-01   
  -2020-09-30 -2019-09-30   
        
Medelantalet anställda       
Kvinnor 0 0   
Män 1 1   
  1 1   
        
Löner och andra ersättningar       
Styrelse och verkställande direktör 1 003 1 002   
  1 003 1 002   
        
Sociala kostnader       
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 110 120   
Ovriga sociala avgifter enligt lag och avtal 329 336   
  439 455   
        
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 1 442 1 457   
        
Könsfördelning bland ledande befattningshavare       
Andel kvinnor i styrelsen 17 % 33 %   
Andel män i styrelsen 83 % 67 %   
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 0 % 0 %   
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 100 % 100 %   
        

VD: 
Till nuvarande VD utgår lön med 60 tkr per månad. Pensionspremier betalas med 9 tkr per månad. 
Det finns inget avtal om avgångsvederlag vid uppsägning. 
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Styrelsen: 
Styrelsearvode utgår med 1,5 inkomstbasbelopp per år för externa ledamöter samt med 2,0 
inkomstbasbelopp för styrelsens orförande. Beloppen är inklusive sociala avgifter. 
 
Utbetalda löner under räkenskapsåret: 
Frans Blom, VD                                             739 
Mats Olsson, styrelseledamot                       119 
Viktor Olsbo, styrelseledamot                         76 
Merlina Poljak Käll, styrelseledamot             76 
   
 
Not 5 Avskrivningar och nedskrivningar 
Koncernen 
  
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till 
väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: 
  
Immateriella anläggningstillgångar     
Balanserade utgifter 20 %   
Goodwill 10 %   
      
Materiella anläggningstillgångar     
Inventarier och verktyg 20 %    
Installationer 20 %    
Bilar och andra transportmedel 20 %    
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Not 6 Aktuell och uppskjuten skatt 
Koncernen 
  2019-10-01 2018-10-01   
  -2020-09-30 -2019-09-30   
        
Skatt på årets resultat     
Aktuell skatt -158 0 
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader -384 -145 
Totalt redovisad skatt -542 -145 
      

Avstämning av effektiv skatt 
    2019-10-01   2018-10-01 
    -2020-09-30   -2019-09-30 
  Procent Belopp Procent Belopp 
Redovisat resultat före skatt   403   -125 
          
Skatt enligt gällande skattesats 21,40 -86 22,00 28 
Ej avdragsgilla kostnader   -516   -188 
Redovisning av tillgång avseende tidigare 
års underskottsavdrag   -385   -769 
Underskottsavdrag vars skattevärde ej 
längre redovisas som tillgång   -244   -373 
Värdering av tidigare års underskottsavdrag   1 107   1 335 
Ovrigt   -34   -33 
Redovisad effektiv skatt 39,17 -158 0,00 0 
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Moderbolaget 
  2019-10-01 2018-10-01   
  -2020-09-30 -2019-09-30   
        
Skatt på årets resultat     
Aktuell skatt 0 0 
Totalt redovisad skatt 0 0 
      

Avstämning av effektiv skatt 
    2019-10-01   2018-10-01 
    -2020-09-30   -2019-09-30 
  Procent Belopp Procent Belopp 
Redovisat resultat före skatt   -905   258 
          
Skatt enligt gällande skattesats 21,40 194 22,00 -57 
Ej avdragsgilla kostnader   0   -1 
Underskottsavdrag vars skattevärde ej 
längre redovisas som tillgång   -202   -9 
Värdering av tidigare års 
underskottsavdrag   9   67 
Redovisad effektiv skatt 0,00 0 0,00 0 
         

          
Not 7 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 
Koncernen 
  2020-09-30 2019-09-30   
        
Ingående anskaffningsvärden 557 557   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 557 557   
        
Ingående avskrivningar -217 -105   
Arets avskrivningar -111 -111   
Utgående ackumulerade avskrivningar -328 -217   
        
Utgående redovisat värde 229 340   
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Not 8 Goodwill 
Koncernen 
  2020-09-30 2019-09-30   
        
Ingående anskaffningsvärden 22 112 22 055   
Inköp 0 57   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 22 112 22 112   
        
Ingående avskrivningar -14 514 -12 536   
Arets avskrivningar -1 868 -1 978   
Utgående ackumulerade avskrivningar -16 382 -14 514   
        
Utgående redovisat värde 5 731 7 597   
        

  
Not 9 Installationer 
Koncernen 
  2020-09-30 2019-09-30   
        
Ingående anskaffningsvärden 106 106   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 106 106   
        
Ingående avskrivningar -55 -34   
Arets avskrivningar -21 -21   
Utgående ackumulerade avskrivningar -76 -55   
        
Utgående redovisat värde 30 51   
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Not 10 Inventarier 
Koncernen 
  2020-09-30 2019-09-30   
        
Ingående anskaffningsvärden 926 887   
Inköp 132 39   
Försäljningar/utrangeringar -40 0   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 018 926   
        
Ingående avskrivningar -590 -487   
Försäljningar/utrangeringar 40 0   
Arets avskrivningar -117 -102   
Utgående ackumulerade avskrivningar -666 -590   
        
Utgående redovisat värde 352 336   
        

  
Not 11 Andra långfristiga värdepappersinnehav 
Koncernen 
  2020-09-30 2019-09-30 
      
Ingående anskaffningsvärden 69 69 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 69 69 
      
Utgående redovisat värde 69 69 
      

  
Not 12 Speci ikation andra långfristiga värdepappersinnehav 
Koncernen 
  
Namn 

Kapital- 
andel 

Rösträtts- 
andel 

Antal 
Andelar 

Bokfört 
värde   

Capitum AB 7% 7% 70 69   
        69   
            
  Org.nr Säte   
Capitum AB 556969-0208 Malmö   
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Not 13 Skattefordran 
Koncernen 
  2020-09-30 2019-09-30 
      
Skattefordran avseende tidigare år 769 914 
Under året återförda belopp -385 -145 
  384 769 
      

 
Not 14 Andra långfristiga fordringar 
Koncernen 
  2020-09-30 2019-09-30   
        
Ingående anskaffningsvärden 401 401   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 401 401   
        
Utgående redovisat värde 401 401   
        

  
Not 15 Övriga fordringar 
Koncernen 
  2020-09-30 2019-09-30   
        
Upparbetad men ej fakturerad intäkt 9 216 9 979   
Reverskrediter 3 048 4 352   
Ovriga fordringar 665 558   
Kortfristig del av långfristig fordran 535 0   
  13 464 14 889   
        

  
Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
Koncernen 
  2020-09-30 2019-09-30   
        
Förutbetalda hyror 1 657 1 671   
Förutbetald leasing 96 55   
Förutbetalda försäkringar 3 85   
Förutbetalda datakostnader 853 792   
Beräknad provisionsintäkt 129 0   
Franchiseintäkter 0 37   
Ersättning korttidspermittering 128 0   
Ovrigt 739 926   
  3 605 3 566   
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Moderbolaget 
  2020-09-30 2019-09-30   
        
Förutbetald leasing 7 7   
Börskostnader 79 79   
Franchiseintäkter 0 37   
  86 123   
        

 
Not 17 Ställda säkerheter 
Koncernen 
  2020-09-30 2019-09-30   
        
För skulder till kreditinstitut:       
Företagsinteckningar 29 525 29 525   
  29 525 29 525   
        

  
Not 18 Checkräkningskredit 
Koncernen 
  2020-09-30 2019-09-30   
        
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 22 000 18 000   
Utnyttjad kredit uppgår till 9 927 12 078   
        
Ställda säkerheter       
Företagsinteckningar 29 525 29 525   
  29 525 29 525   
        

  
Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
Koncernen 
  2020-09-30 2019-09-30   
        
Skulder till personal 7 219 7 006   
Sociala avgifter på skulder till personal 2 252 2 184   
Ovrigt 1 560 1 026   
Kostnader inför offentligt bud 1 000 0   
  12 032 10 216   
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Moderbolaget 
  2020-09-30 2019-09-30   
        
Skulder till personal 115 121   
Sociala avgifter på skulder till personal 36 38   
Ovrigt 96 76   
Kostnader inför offentligt bud 1 000 0   
  1 248 235   
        

 
Not 20 Justering för poster som inte ingår i kassa lödet 
Koncernen 
  2020-09-30 2019-09-30   
        
Avskrivningar 2 117 2 214   
Fusion 198 351   
Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar -11 0   
Omklassificering av tillgång -1 327 0   
  977 2 564   
        

  
Not 21 Inköp och försäljning mellan koncernföretag 
Moderbolaget 
  2019-10-01 2018-10-01   
  -2020-09-30 -2019-09-30   
        
Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i 
koncernen 0,00 %  0,00 %   
Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i 
koncernen 96,00 %  88,00 %   
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Not 22 Andelar i koncernföretag 
Moderbolaget 
  2020-09-30 2019-09-30   
        
Ingående anskaffningsvärden 52 704 50 004   
Villkorat aktieägartillskott 0 2 700   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 52 704 52 704   
        
Utgående redovisat värde 52 704 52 704   
        

  
Not 23 Speci ikation andelar i koncernföretag 
Moderbolaget 
  
Namn 

Kapital- 
andel 

Rösträtts- 
andel 

Antal 
andelar 

Bokfört 
värde   

Modern Ekonomi Sverige AB 100% 100% 1 151 000 52 704   
        52 704   
            
  Org.nr Säte Eget kapital Resultat   
Modern Ekonomi Sverige AB 556770-0470 Skövde 9 869 2 599   
            

  
Not 24 Fordringar hos koncernföretag 
Moderbolaget 
  2020-09-30 2019-09-30   
        
Ingående anskaffningsvärden 5 200 5 200   
Avgående fordringar -2 700 0   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 500 5 200   
        
Utgående redovisat värde 2 500 5 200   
        

  
Not 25 Eventualförpliktelser 
Moderbolaget 
  2020-09-30 2019-09-30   
        
        
Ansvarsförbindelse till förmån för dotterbolag 8 200 9 000   
  8 200 9 000   
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Not 26 Disposition av vinst eller förlust 
Moderbolaget 
  2020-09-30     
        
Förslag till vinstdisposition       
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:       
        
ansamlad förlust -3 690     
överkursfond vid årets utgång 41 443     
årets förlust -905     
  36 849     
        
disponeras så att       
i ny räkning överföres 36 849     

  
Not 27 Antal aktier och kvotvärde 
Moderbolaget 

Namn 
Antal 

aktier 
Kvot- 
värde   

Antal A-Aktier 14 774 008 1,24   
  14 774 008    
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UNDERSKRIFTER 
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