
MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (puBL) 

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 OKTOBER 2020 - 31 December 2021 

1 OKTOBER 2021 – 31 DECEMBER 2021
• Koncernens resultat före av- och nedskrivningar uppgick till -1,4 (-2,1) MSEK 
• Moderbolagets resultat före av- och nedskrivningar uppgick till -0,2 (-0,3) MSEK 
• Koncernens omsättning uppgick till 21,0 (23,3) MSEK 
• Moderbolagets omsättning uppgick till 0,5 (0,5) MSEK 
• Koncernens resultat efter finansiella poster uppgår till -2,2 (-2,7) MSEK

1 OKTOBER 2020 – 31 DECEMBER 2021 (siffror inom parentes avser förra 
räkenskapsåret som omfattade perioden oktober 2019-september 2020)
• Koncernens resultat före av- och nedskrivningar uppgick till 3,3 (2,6) MSEK 
• Moderbolagets resultat före av- och nedskrivningar uppgick till -0,5 (-0,9) MSEK 
• Koncernens omsättning uppgick till 121,0 (108,0) MSEK 
• Moderbolagets omsättning uppgick till 2,7 (2,2) MSEK 
• Koncernens resultat efter finansiella poster uppgår till 0,4 (0,4) MSEK
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BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 2021

1.

VD HAR ORDET

Jens-Oskar Göransson 
Verkställande direktör 
Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) 

När samhället nu öppnar upp möjliggör det för oss att åter träffa kollegor och kunder fysiskt i vardagen. 
Det är viktigt för att kunna utveckla relationer och leveranser. 
Vi tycker oss se att det allmänna affärsklimatet och rörligheten på marknaden fortsätter 
förbättrats och har fortsatt en tro på att detta ska betyda att vi får mer uppdrag för befintliga 
kunder och att vi ska attrahera nya kunder som nu på ett mer aktivt sätt kan värdera alternativ.

Men det senaste räkenskapsåret, som omfattar 15 månader, har vi haft en negativ tillväxt och 
omsättningen för året stannar på 121,0 mkr mot 131,3 mkr för motsvarande perioder förra året, vilket ger 
en negativ tillväxt på -7,8% för året. 
Med anledning av de senaste årens utveckling och efterföljande utfall i den årliga utvärderingen av 
dotterbolagens värde har styrelsen beslutat att skriva ner Moderbolagets andelar i 
Modern Ekonomi Sverige AB med 14,9 mkr per 2021-12-31.

Framåt ligger fokus på att utveckla befintliga kundrelationer och attrahera nya kunder för att vända 
den negativa tillväxttrenden som varit den senaste perioden. Vi utvecklar konsulternas förutsättningar 
att utöver att hålla en hög kvalitet i grundtjänsterna ytterligare kunna stötta kunderna med 
tillkommande rådgivningstjänster och utveckling av digitala arbetsflöden samt att öka vår 
aktivitet mot marknaden för att nå nya kunder med vårt erbjudande. Men grundläggande är att 
vi kan upprätthålla en engagerad och proaktiv relation med våra kunder där vi skapar förutsättningar 
för dem att utveckla sin verksamhet och sitt ägande. Flertalet nya kunder kommer på rekommendation 
från befintliga och gamla kunder.

Behoven och förutsättningarna under pandemin har visat på vikten för företag att ha en nära och 
aktiv rådgivning samt på potentialen i nya arbetssätt med hjälp av moderna systemstöd. 
Så med vår kompetens och moderna verktyg ser vi nu fram mot att nu efter samhällets
 återöppnande, i än högre grad kunna bidra i befintliga och tillkommande kunders 
ekonomifunktioner, löneberedning och företagande.    
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2.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Nedskrivning av Modern Ekonomi Sverige Holding ABs 
andelar i Modern Ekonomi Sverige AB 
Med anledning av de senaste årens utveckling och 
efterföljande utfall i den årliga utvärderingen av 
dotterbolagens värde har styrelsen beslutat att skriva 
ner Moderbolagets andelar i Modern Ekonomi Sverige 
AB med 14,9 mkr per 2021-12-31.

Ny VD
Den första september tillträdde Jens-Oskar Göransson 
som ny VD och efterträdde då Frans Blom som på 
eget initiativ lämnar uppdraget som VD för en ny 
roll i bolaget, kopplad till dess fortsatta satsning på 
rådgivning.

Information om stora kursrörelser
Med anledning av stora kursrörelser i bolagets aktie 
med påföljande handelsstopp under perioden har 
styrelsen offentliggjort uttalanden som beskriver att 
styrelsen inte känner till någon information som kan 
motivera de rörelser som varit i aktien.

Avser att avnotera bolagets aktie
Med anledning av tidigare låg likviditet i bolagets 
aktie, låg spridning av ägandet samt de höga 
kostnaderna, i relation till verksamhetens omfattning, 
förenat med att ha aktien noterad har styrelsen under 
perioden offentliggjort sitt beslut om att verka för 
avnotering av bolagets aktie.

Sålt verksamhet Jönköping
För att nå ökad effektivitet och lönsamhet 
avyttrades under perioden verksamheten i 
Jönköping till systerbolaget ECIT Services AB. 
Effekten av avyttringen av verksamheten i Jönköping 
beräknas minska koncernens omsättning under 
innevarande räkenskapsår med ca 1 975 TKR och 
förbättra resultatet med ca 300 TKR. 

Förvärvat kvarvarande minoritet ME Finans
Den 9 april 2021 färdigställdes förvärvet av 
minoritetsandelarna i finansbolaget ME Finans AB, 
motsvarande 15 % av aktierna, varpå bolaget blir 
ett helägt dotterbolag till verksamhetsbolaget 
Modern Ekonomi Sverige AB.



REDOVISNING & BOKföRING 
Det handlar om att skapa effektiva och enkla rutiner.  
Vi tillgodoser hela ert behov av tjänster inom 
redovisningsområdet.

•  Löpande bokföring
•  Fakturering
•  Kundreskontra 
•  Betalningsbevakning
•  Leverantörsreskontra
•  Löneadministration
•  Arbetsgivardeklaration
•  Momsdeklaration
•  Återkoppling och rapportering
•  Kontrolluppgifter

BOKSLut & ÅRSREDOVISNINGAR
Vi levererar kompletta bokslut, årsbokslut och 
årsredovisningar med full dokumentation för både 
enskild firma, handelsbolag och aktiebolag.  
Vi säkerställer kvalitén och uppgifterna i ert bokslut 
och levererar alltid årsbokslut och årsredovisningar 
av högsta kvalitet.

•  Bokslut
•  Årsbokslut
•  Årsredovisning
•  Koncernredovisning

VÅRA GRUNDTJÄNSTER
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SKAtt & DEKLARAtION 
Vi har bred kompetens inom skatteområdet och ser till 
så att ert företag tillvaratar alla möjligheter och inte 
missar något som är viktigt efter vägen.

•  Privat inkomstdeklaration
•  Bolagets inkomstdeklaration
•  Skatteplanering

EKONOMISK RÅDGIVNING & ANALyS 
Som rådgivare finns vi ständigt vid er sida. Vi hjälper 
er att snabbt komma vidare när frågor dyker upp. 
Modern Ekonomis rådgivning baseras på den goda 
insyn som vår konsult får i ert företag kombinerat med 
gedigen kunskap i företagsutveckling. Detta gör att vi 
kan hjälpa er med kvalificerad rådgivning i allt från 
ekonomiska frågeställningar till effektivisering och 
strategi.

•   Kassaflödesanalys
•   Nyckeltalsanalys
•   Budget och prognos
•   Utredning och analys
•   Ekonomi- och verksamhetsstyrning

3.

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande resurser. 
Vi erbjuder löpande redovisning, bokslut, inkomstdeklarationer m.m. 
För att få den bästa lösningen tror vi på en personlig, nära och varaktig relation 
med kunden. Vår målsättning är att vara en modern och resursstark byrå med hög 
kunskapsnivå för såväl det mindre som det medelstora företaget.



ME fINANS

Vi har en egen finanslösning till våra kunder, ME Finans. 
ME Finans har ett modernt sätt att lösa finansieringen 
åt er. Genom att belåna fakturorna som ni skickar till era 
kunder frigör ni kapital och förbättrar kassaflödet.

Fördelar:
•  Snabb och enkel lösning
•  Pengarna samma dag du fakturerar
•  Stärker likviditeten vid expansioner

ME INKASSO

Med tjänsten ME Inkasso kan du som kund hantera dina 
inkassoärenden på ett effektivare sätt. Tjänsten passar 
alla typer av företag. Allt från någon mindre, förfallen 
fordran om året till omfattande inkassohantering.

Fördelar:
•  Minskade kreditförluster
•  Förbättrat kassaflöde
•  Professionellt kundbemötande
•  Passar alla typer av verksamheter
•  Personlig service

VÅRA TILLÄGGSTJÄNSTER
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ME KONSuLt

Vi hjälper våra kunder i företagets olika faser, exempelvis 
vid kapitalbehov, förvaltning, ägarförändring, förändring 
av kapital m.m. Att ta sig fram genom lagar och regler 
och göra allt i rätt ordning vid större förändringar kan 
vara en utmaning. 

Vi har lång och gedigen erfarenhet av detta och 
erbjuder er hjälp inom områden som:
•  Affärsutveckling
•  Bolagsvärdering
•  Investeringskalkylering
•  Kapitalanskaffning
•  Kompetensutveckling/utbildning
•  Generationsskiften
•  Bouppteckning
•  Styrelsearbete
•  Familjejuridik

4.
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MODERN BOLAGSSERVIcE

Modern Bolagsservice är en avdelning inom Modern 
Ekonomi som är specialiserad på att erbjuda kunder 
färdiga lagerbolag, smidig snabbavveckling och hjälp 
vid övriga bolagsfrågor. Vi skräddarsys lösningar för att 
hjälpa er med de bolagsfrågor som er verksamhet står 
inför.

Vi erbjuder er hjälp inom områden som:
•  Aktiebok
•  Bolagsbildning
•  Bolagsärenden
•  Emission
•  Fusion
•  Kapitalförändring
•  Likvidation

MODERN pERSONAL

Som företagare ställs du inför utmaningar som ibland 
kräver specialistkompetens. Du som har personal 
behöver hålla dig uppdaterad inom områden som 
arbetsrätt, rekrytering, kompetensutveckling och 
arbetsmiljö. Vi på Modern Ekonomi finns tillgängliga 
som ett stöd för dig och din personal.

Vi hjälper dig inom områden som:
•  Företagsutveckling
•  Personalhandbok
•  Arbetsmiljö
•  Ledarskap
•  Rekrytering
•  Arbetsrätt
•  Omstrukturering
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MODERN utBILDNING

På Modern Ekonomi vill vi hjälpa våra kunder att 
utvecklas och bli mer framgångsrika. Därför har 
vi utformat olika former av utbildningar speciellt 
anpassade för små och medelstora företag och 
dess personal.

Vi hjälper dig inom områden som:
•  Ekonomi för icke-ekonomer
•  All läsa ekonomirapporter
•  Nyckeltalsanalys
•  Kassaflödesanalys
•  Effektivt styrelsearbete
•  Affärsplan
•  Affärssystem

5.



MODERN AKtIEBOK 
Med Modern Aktiebok har du tillgång till din aktiebok 
var som helst, när som helst.

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 a
ktiebok. 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 ni full kontroll 
över när era avtal löper ut, systemets alarmfunktion 
kommer skicka påminnelser till er via mail. Alla  
berörda har maximal tillgänglighet: var som helst, 
när som helst, via internet eller mobiltelefon.  

Fördelar:
•  Full kontroll på dina avtal
•  Påminnelsehantering 
•  Kostnadsbesparingar
•  Upphandlingsstöd
•  Översikt och kontroll

VÅRA E-TJÄNSTER
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MODERN ONLINE
Modern Online är en plattform där det är enkelt att 
arbeta samtidigt som era krav på säkerhet uppfylls. 
Med Modern Online har ni full tillgänglighet till er 
verksamhets affärssystem, var som helst, när som helst.

Fördelar:
•   Tillgänglighet
•   Flexibilitet
•   Trygghet
•   Tidsbesparande

MODERN pRESENtAtION
Som kund hos Modern Ekonomi får ni era rapporter 
presenterade i verktyget Modern Presentation. Modern 
Presentation är en digital tjänst som genom enkla  
och pedagogiska verktyg ger bättre kontroll och 
överblick i företagets ekonomi. Med Modern 
Presentation behöver ni inte vara ekonomer för 
att förstå hur verksamhetens resultat genereras 
och hur företaget växer och utvecklas.

Fördelar:
•   Tillgänglighet
•   Tidsbesparande
•   Miljömedvetet
•   Översikt och kontroll

6.

modern

AVTAL
Elsa Larsson



MODERN ScANNING
Med digital hantering av dina leverantörsfakturor 
underlättar du din vardag. Varje dag anländer fakturor 
från dina leverantörer och varje dag måste du hantera 
dessa. Med Modern Ekonomis scanningslösning räcker 
det nu med ett enda arbetsmoment: attest.

Fördelar:
•  Tillgänglighet
•  Attestfunktionalitet
•  Tidsbesparande
•  Miljömedvetet
•  Översikt och kontroll

MODERN utLäGG & RESA
Modern Utlägg & Resa blir hanteringen av utlägg,  
traktamenten och milersättning enkel för ert företag. 
Tjänsten underlättar utläggshanteringen genom en  
direktkoppling mellan företaget och de anställda.    
Allt som behövs är en smartphone.

Fördelar:
•  Kvitton kan tas emot via e-mail
•  Stöd för digitala kvitton
•  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
•  Sätt upp attest- och godkännandefunktion

BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 2021
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UTLÄGG   & RESA

Resturangen
Brofiket Öppet 10.00 - 22

2 dagens              179

Dryck             Läsk 25
 

 

       

 

Moms: 102

         Summa: 408

ResturangenBrofiket Öppet 10.00 -
2 dagens            
Kaffe           

MomsTotal

modern



OMSättNING OcH RESuLtAt 
KONcERNENS OMSättNING föR DE SENAStE tRE MÅNADERNA 
uppGIcK tILL 21,0 (23,3) MSEK. MODERBOLAGEtS OMSättNING 
föR pERIODEN uppGIcK tILL 0,5 (0,5) MSEK. 
AcKuMuLERAt VAR KONcERNENS OMSättNING 121,0 (108,0) 
MSEK OcH MODERBOLAGEtS OMSättNING VAR 2,7 (2,2) MSEK.
KONcERNENS RESuLtAt föR DE SENAStE tRE MÅNADERNA föRE 
AVSKRIVNINGAR (EBItDA) uppGIcK tILL -1,4 (-2,1) MSEK. 
MODERBOLAGEtS RESuLtAt föRE AVSKRIVNINGAR (EBItDA) 
uppGIcK tILL -0,2 (-0,3) MSEK. 
AcKuMuLERAt VAR KONcERNENS RESuLtAt föRE AVSKRIVNINGAR 
(EBItDA) 3,3 (2,6) MSEK OcH föR MODERBOLAGEtS RESuLtAt 
föRE AVSKRIVNINGAR (EBItDA) -0,5 (-0,9) MSEK.

fINANSIELL StäLLNING

Koncernens totala kassaflöde för perioden okt-dec 

uppgick till -0,2 (-1,3) MSEK. Moderbolagets kassaflöde 

var under samma period 0,0 (-1,3) MSEK.

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens 

slut till 1,8 (0,3) MSEK. Koncernens soliditet vid 

periodens utgång var 15,5% och moderbolagets 

soliditet var 98,28%.

pERSONAL

Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 

102 personer, varav 83 kvinnor, d.v.s. 81%. 

Vid periodens början uppgick antalet anställda 

till 115 personer, varav 95 kvinnor, d.v.s. 83%. 

REDOVISNINGSpRINcIpER

Rapporten är upprättad enligt årsredovisningslagen 

(1995:1554) och därmed i enlighet med god 

redovisningssed, med vilket bl. a. avses att tillämpliga 

delar av Bokföringsnämndens allmänna råd och 

vägledningar till dessa allmänna råd har efterlevts. 

FINANSIELL 
INFORMATION
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NäRStÅENDEtRANSAKtIONER
Bolaget har inte genomfört några transaktioner 
med närstående som anses ha väsentligen 
påverkat företagets ställning och resultat.

KONcERNREDOVISNINGEN OMfAttAR:
» Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) 
» Modern Ekonomi Sverige AB 
» Modern Bolagsservice AB 
» Modern Tellos AB 
» ME Finans AB 
» Modern Avveckling AB 

utDELNING
Någon utdelning föreslås ej.

Denna rapport har ej granskats av 
Bolagets revisor. 

ÅRSStäMMA 
ÅRSStäMMAN HÅLLS DEN 26 ApRIL 2022 KLOcKAN 15.00 
I BOLAGEtS LOKALER pÅ VARNHEMSGAtAN 12 I SKöVDE. 

KOMMANDE  RAppORttILLfäLLE:
Årsredovisningen kommer att finnas på vår 
hemsida från den 31 mars 2022. 

Nästa delårsrapport kommer att publiceras 
den 29 augusti 2022.

8.

Innevarande räkenskapsår omfattar tiden oktober 2020 - december 2021 (15 månader). 
Jämförelsesiffrorna inom parentes avser för räkenskapsåret perioden oktober 
2019 – september 2020 (12 månader) och för perioden oktober 2021 – december 
2021 motsvarande period förra året.



 9.

RESULTATRÄKNING 
I SAMMANDRAG (KSEK)
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KONCERNEN MODERBOLAGET

         2021             2020           2020-2021    2019-2020                   2021             2020      2020-2021      2019-2020
  OKT-DEC              OKT-DEC       OKT-DEC       OKT-SEP            OKT-DEC      OKT-DEC        OKT-DEC         OKT-SEP
                                                             15 mån            12 mån                                                                     15 mån           12 mån

Omsättning      21 026  23 344 120 976     108 040      539       540    2 699        2 243
Rörelsens kostnader                            -22 464 -25 488     -117 652    -105 410          -762      -859   -3 181       -3 148
Rörelseresultat före av- 
och nedskrivningar                               -1 438        -2 144     3 324     2 630          -223            -319      -482    -905   
Avskrivningar                                           -694      -479   -2 685         -2 117               -           -           -               -
Rörelseresultat före nedskrivningar   -2 132   -2 623       639        513          -223      -319      -482          -905
Finansiella poster                                   -79        -45       -210            -110     -14 900           - -14 900              -
Resultat efter finansiella poster            -2 211   -2 668       429             403     -15 123      -319 -15 382         -905



KONCERNEN MODERBOLAGET

               2021-12-31   2020-09-30                                     2021-12-31       2020-09-30

Anläggningstillgångar       
Immateriella tillgångar                          3 942    5 960                               -               -
Materiella tillgångar                                                      763       382                               -               -
Finansiella tillgångar                                                   2 021    2 181                      38 904      55 204
Omsättningstillgångar       
Omsättningstillgångar                        47 483  46 385                         39             86
Likvida medel                                                             1 828    1 667                    1 500        1 379
Summa tillgångar                                                           56 037 56 575                40 443     56 669
       
Eget kapital och skulder       
Aktiekapital                                                          18 281  18 281                  18 281      18 281
Annat eget kapital inkl årets resultat                      -9 586   -9 057                  21 467      36 848
Minoritetsintresse                                                          -       414                               -               -
Summa eget kapital                                                       8 695   9 638                39 748     55 129
       
Avsättningar                                                                          -           -                               -               -
       
Långfristiga skulder       
Skulder till kreditinstitut                                               10 819  14 327                               -               -
Övriga skulder                                                                     -              -                               -               -
Kortfristiga skulder       
Skulder till kreditinstitut                                            800         800                               -               -
Övriga skulder                                                                 35 732  31 810                        695        1 540
Summa skulder                                                             47 342  46 937                     695       1 540
                                                                                                                    
Summa skulder och eget kapital                                   56 037 56 575                40 443     56 669

10.
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BALANSRÄKNING  
I SAMMANDRAG (KSEK) 
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11.

KASSAFLÖDESANALYS 
(KSEK) 

Den löpande verksamheten

          2021                 2020         2020-2021       2019-2020                   2021                 2020           2020-2021           2019-2020
  OKT-DEC          OKT-DEC           OKT-DEC          OKT-SEP           OKT-DEC  OKT-DEC            OKT-DEC              OKT-SEP
                                                         15 mån            12 mån                                                                    15 mån                12 mån

KONCERNEN MODERBOLAGET

   Resultat efter finansiella poster       -2 211            -2 668                429   403               -15 123               -319            -15 382                   -905
   Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:      1 115     687             3 248   867                14 900                    -                  14 900                       -1
Kassaflöde från den löpande verksamheten     -1 096           -1 981            3 677           1 270              -223              -319                   -482                  -906
före förändring av rörelsekapital      
       
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital       
   Förändring av kortfristiga fordringar                                   312            -1 811            -1 098           -6 165                  23               -101                        47                    154
   Förändring av kortfristiga skulder        1 262             2 679              3 297            5 342                222                 -906                     -844                 1 043  
Kassaflöde från löpande verksamheten                     478 -1 113            5 876              447                 22           -1 326                 -1 279                  291
       
Investeringsverksamheten       
    Förvärv av immateriella anläggningstillgångar             -    -143               -344       -                         -                    -                           -                          -
    Förvärv av materiella anläggningstillgångar                   -    -360               -740             -132                     -                    -                           -                          -    
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar                          -    -293            -1 193       -                     -                    -                           -                      
    Avyttring av anläggningstillgångar                                       -                   70                    70    11                     -                        -                    1 400                         -
Kassaflöde från investeringsverksamheten                        0    -726           -2 207            -121                   0                   0                  1 400                       0
        
Finansieringsverksamheten       
   Nyemission/teckningsoptioner                                       -         -                    -      -                    -                    -                           -                          -
   Amortering lån/Upptagna lån                                               -709                518            -3 508    49                    -                    -                           -                          -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten                    -709     518           -3 508    49                  0                   0                        0                        0
       
Periodens kassaflöde                                                         -231  -1 321              161  375                 22           -1 326                     121                  291
   Likvida medel vid periodens början                                2 059   1 667            1 667                1 292             1 478             1 379                    1 379                1 088
   Ändrad koncernstruktur                                                    -         -                      -      -        -                        -                            -                         -
Likvida medel vid periodens slut                              1 828     346           1 828              1 667            1 500                53                  1 500                1 379



         2021                 2020            2020-2021  2019-2020                   2021                     2020          2020-2021            2019-2020
  OKT-DEC         OKT-DEC             OKT-DEC     OKT-SEP     OKT-DEC        OKT-DEC            OKT-DEC               OKT-SEP

KONCERNEN MODERBOLAGET

Ingående eget kapital, 
inkl minoritet                                             10 595          9 638             9 638               9 577           54 871             55 129            55 129             56 034
Kapitaltillskott                                           -                  -                     -                      -                    -                       -                      -                       -
Förändring koncernstruktur
/minoritet/ Fusionsres                            438        -                 -531                 200           -              -              -                       -
Periodens resultat före skatter             -2 211         -2 668                429                 403 -15 123        -319           -15 382                 -905
Skatter                                                -127                  -              -841      -542           -              -                    -1                      -
Eget kapital vid periodens 
utgång, inkl minoritet                         8 695 6 971             8 695    9 638            39 748            54 810            39 748             55 129

BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 2021

12.

NYCKELTAL  
(KSEK) 

FÖRÄNDRING  
I EGET KAPITAL (KSEK)

KONCERNEN MODERBOLAGET

        2021               2020             2020-2021   2019-2020                  2021                     2020          2020-2021            2019-2020
OKT-DEC         OKT-DEC             OKT-DEC      OKT-SEP     OKT-DEC        OKT-DEC            OKT-DEC               OKT-SEP

Justerat eget kapital inkl minoritet            8 695     6 971            8 695      9 638             39 748             54 810             39 748           55 129
Soliditet                                             15,52%          12,16%          15,52%   17,04%            98,28%           98,86%             98,28%          97,28%
Antal aktier vid periodens början      14 774 008    14 774 008    14 774 008     14 774 008      14 774 008     14 774 008      14 774 008    14 774 008
Antal aktier vid periodens slut      14 774 008    14 774 008    14 774 008     14 774 008      14 774 008     14 774 008      14 774 008    14 774 008
Genomsnittligt antal aktier      14 774 008    14 774 008    14 774 008     14 774 008      14 774 008     14 774 008      14 774 008    14 774 008 
Antal aktier vid periodens slut 
efter full utspädning                          14 774 008    14 774 008    14 774 008     14 774 008      14 774 008     14 774 008      14 774 008    14 774 008
Genomsnittligt antal aktier
efter full utspädning                          14 774 008    14 774 008    14 774 008     14 774 008      14 774 008     14 774 008      14 774 008    14 774 008
Nettoresultat per aktie, SEK                       -0,15              -0,18              0,03                0,03                 -1,02               -0,02               -1,04             -0,06
Nettoresultat per aktie 
efter full utspädning, SEK                           -0,15             -0,18               0,03                0,03                 -1,02               -0,02                -1,04             -0,06



13.

KONTAKTINFORMATION

Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) (556638-1934) | Munkgatan 7, 722 12 Västerås
Tfn. +46 (0)21 470 36 00 | E-post: info@modernekonomi.se | Hemsida: www.modernekonomi.se
Certified Adviser på First North, Nasdaq Stockholm: Mangold Fondkommission AB | Tfn: +46 (0)8 503 01 550

HÄR FINNS VI
 
ENKöpING              021-470 36 00 
 
fALKöpING            0515- 68 56 00 
 
GötEBORG             031-383 93 00 
 
HALLStAHAMMAR   0220-71 73 00 
 
KARLStAD              054-770 22 01 
 
KuNGSBAcKA         0300-53 02 83 
 
LuDVIKA                0240-57 10 00 
 
SKöVDE                 0500-78 35 10 
 
SuNDByBERG         08-120 515 00 
 
VäStERÅS             021-470 36 00 
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