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VD har ordet
 
Jag har en stark övertygelse om att våra tjänster kan bidra med betydande värden för våra kunder. 
Kunderna ska känna sig trygga i att vi upprätthåller en god hygien i deras ekonomi- och lönehantering så 
att de inte utsätts för onödiga risker och kan fokusera på bolagets utveckling. Jag tror dock att den riktiga 
potentialen finns i att vi är en partner till våra kunder och deras affär där vi bidrar till utvecklingen mot 
deras långsiktiga mål och aktivt kommer med insikter för hur de kan utveckla sin verksamhet och 
hantera de risker och möjligheter som finns. Med bred kunskap bland våra medarbetare i kombination 
med långsiktiga och aktiva kundrelationer kan vi, med hjälp av en effektiv och modern plattform som 
inkluderar flera tilläggserbjudande av tjänster och system, vara en verklig partner till våra kunder och 
fortsätta skapa värde för deras verksamhet. 

Vi fortsätter därför att investera i våra medarbetare och utveckla deras förutsättningar för att vara en 
aktiv rådgivare och tillgängliggör hela bolagets erbjudande åt våra kunder. Det gör vi genom att 
fortbildning, stimulerande av kontorsövergripande dialoger och forum. Därtill utbildar vi ytterligare i de 
möjligheter vi har i våra verktyg och tilläggstjänster för att de i ökande grad ska komma våra kunder till 
gagn.  

Parallellt med att fortsätta att utveckla våra medarbetare, arbetar vi med att utveckla det tekniska 
gränssnittet mot våra kunder. Dagens system möjliggör för en effektiv hantering av de administrativa 
processerna genom att hantera flöden digitalt, integrationer mellan system och en effektiv åtkomst i via 
webbläsare. De nya systemen möjliggör dessutom en mycket närmare uppföljning av ekonomi och löner 
både sett till närhet i tid med täta uppdateringar och till en ökad möjlighet att skräddarsy rapporter och 
följa upp på en detaljnivå som tidigare inte var möjlig. Det är fortfarande flera kunder som inte utnyttjar 
de nya möjligheterna och där har vi en viktig uppgift i att förklara och hjälpa dem att tillvarata dessa.  

Under året har Corona fortsatt att prägla verksamheten i det att mycket arbete har gjorts hemifrån och det 
har varit begränsade möjligheter att träffa kollegor, kunder och nätverk. Våra medarbetare har på ett 
imponerande sätt anpassat sig till detta och hållit uppe en god leverans. Nu är det med glädje vi åter 
träffas och kommer närmare varandra utan de filter som de digitala kommunikationerna går genom. 
Dock nyttjar vi även möjligheterna som visats i att kunna mötas digitalt med medarbetare och kunder.

Under hösten 2020 förvärvades majoritet i Modern Ekonomi av ECIT koncernen. Detta ger ytterligare 
möjligheter för Modern Ekonomi att utveckla sin digitala plattform, bredda sitt tjänsteerbjudande erbjuda 
utvecklingsmöjligheter för medarbetare. ECIT delar många av de värden som Modern Ekonomi har 
sedan tidigare där några centrala delar är att kombinera de gemensamma musklerna med lokala relationer 
och att se medarbetaren och teamen som den centrala delen i vår leverans.

Jag ser nu med stor tillförsikt fram mot att tillsammans med medarbetare och kunder fortsätta 
utvecklingen av kundernas och Modern Ekonomis företag.

 
Jens-Oskar Göransson
VD
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Styrelsen och verkställande direktören för Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) avger följande 
årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2020–10–01 – 2021–12–31.
 
Bolagets aktie är noterade på Nasdaq First North.  Koncernredovisningen omfattar:                                       
Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ), Modern Ekonomi Sverige AB, Modern Bolagsservice AB, 
Modern Tellos AB, ME Finans AB samt Modern Avveckling AB.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp 
i tusentals kronor (Tkr). 
Uppgifter inom parentes avser föregående år.
 
 
 
Förvaltningsberättelse
 
Information om verksamheten
 
Modern Ekonomi Holding AB är moderbolag och äger bolag med verksamheter som har som samlat mål 
att bygga en rikstäckande redovisningsbyrå med stark lokal förankring. Konceptet vilar på lång 
erfarenhet fran koncernens grundare som varit i branschen i snart 50 år. Utgångspunkten är att erbjuda 
tjänster inom redovisning och ekonomiadministration på ett sätt som utnyttjar de grundläggande 
arbetsprocesserna bättre och samtidigt skapar en kundrelation som ger högre effektivitet än normalt för 
branschen. Som del i detta bedriver koncernen finansieringsverksamhet i sitt dotterbolag ME Finans AB 
där kunder kan låna pengar med kundfakturor som säkerhet.

Räkenskapsåret är förlängt och omfattar tiden 20201001 - 20211231

Företaget har sitt säte i Skövde.
 
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 
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.
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Avser att avnotera bolagets aktie

Med anledning av tidigare låg likviditet i bolagets aktie, låg spridning av ägandet, 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.

 

ECIT AS har förvärvat majoriteten av aktierna i bolaget

I november 2020 förvärvade ECIT AS majoriteten av aktierna i Modern Ekonomi Holding AB

 

Omsättning, resultat och finansiell ställning

Koncernens omsättning för året var 121,0 (108,0) MSEK och moderbolagets omsättning var 2,7 (2,2) 
MSEK. 

Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) var för året 3,3 (2,6) MSEK och för moderbolaget var 
resultat före avskrivningar (EBITDA) -0,5 (-0,9) MSEK. 

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 1,8 (0,3) MSEK. Koncernens soliditet vid 
periodens utgång var 17,2% och moderbolagets soliditet var 98,28%.
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Förväntad 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 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.  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. Med ECIT som huvudägare har förmågan att kunna vara ledande i branschens transformation 
ytterligare stärkts.

 
Risker och osäkerhetsfaktorer
 
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 statliga stöd som delats ut med anledningen av pandemin. 

 
Marknad och konkurrens
 

Marknad 

Marknaden för redovisningstjänster har förändrats 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.  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 svensk 
standard för redovisningstjänster under namnet Rex utvecklats, som har blivit välkänd på marknaden. 
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. 

Konkurrens 

Redovisningsbranschen har historiskt varit mycket fragmenterad och bestått av många små aktörer. 
Under senare år har redovisningsbranschen förändrats där stora aktörer och förvärv av 
redovisningsbyråer blivit mer vanliga på marknaden. Modern Ekonomi utgör 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 en konkurrensfördel i sin storlek, bredd i tilläggserbjudande och erfarenhet hos våra 
medarbetare.
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Hållbarhetsupplysningar
Det blir mer och mer av allmänt intresse att Modern Ekonomi arbetar för en minskad miljöpåverkan. 
Modern Ekonomi tar bland annat ansvar för miljön genom en resepolicy som kräver att tjänsteresor 
planeras och genomförs sa att påverkan på miljön minimeras med avseende på koldioxidutsläpp.  Under 
de senaste åren har vi försökt att i sa stor utsträckning som möjligt använda digitala utbildningar istället 
för att skicka våra medarbetare runt om i landet för att delta i utbildning.  

Vår personal är som tidigare presenterat vår främsta tillgång och viktigaste faktor för långsiktig 
framgång. Vi investerar därför kontinuerligt i att utbilda personalen, utveckla personalpolicys och 
utveckla arbetsplatserna för att vara en attraktiv och långsiktig arbetsgivare och leverantör. Vi är 
kollektivanslutna.

 

Egna aktier
Bolaget har inga aktier i eget förvar av de totalt utestående aktierna om 14 774 008 st med kvotvärde 
1,24kr.

 

Ägarförhållanden
Följande ägare har ett innehav som överstiger 10% i bolaget.
 
ECIT AS, Norge 12 839 626 aktier, 86,91% av rösterna
 
 
Flerårsöversikt (Tkr)
Koncernen 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18  

(15 mån)     
Nettoomsättning 118 104 106 098 104 477 104 924  
Resultat efter finansiella poster 429 403 -124 -5 249  
Nettomarginal (%) 0,0 0,0 0,0 -4,9  
Soliditet (%) 15,5 17,0 18,8 18,2  
Antal anställda 109 122 132 134  

Moderbolaget 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18  
(15 mån)     

Nettoomsättning 2 699 2 159 2 160 2 160  
Resultat efter finansiella poster -15 382 -905 258 213  
Nettomarginal (%) -569,9 -42,0 12,0 9,9  
Soliditet (%) 98,3 97,3 94,6 99,2  
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 -9 058 414 9 638
Disposition enligt beslut 
av årets årsstämma:
Förändring 
koncernstruktur  -555 -414 -969
Fusioner  439  439
Årets resultat  -413  -413
Belopp vid årets utgång 18 281 -9 586 0 8 695

    

Moderbolaget 
Aktie-

kapital
Överkurs-

fond
Balanserat

resultat
Årets

resultat Totalt
     

Belopp vid årets ingång 18 281 41 443 -3 690 -905 55 129
Disposition enligt beslut 
av årets årsstämma:
   Balanseras i ny räkning   -904 904 0
Årets resultat    -15 382 -15 382
Belopp vid årets utgång 18 281 41 443 -4 594 -15 382 39 748

     
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
 
fri överkursfond 41 443 229
ansamlad förlust -4 594 355
årets förlust -15 381 696

21 467 178
 
disponeras så att
i ny räkning överföres 21 467 178

21 467 178
 
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 2020-10-01
-2021-12-31

(15 mån)

2019-10-01
-2020-09-30

 

Nettoomsättning 118 104 106 098
Övriga rörelseintäkter 4 2 872 1 942

120 976 108 040

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 5, 6 -35 054 -31 071
Personalkostnader 7 -82 563 -74 332
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 8 -2 685 -2 117
Övriga rörelsekostnader -35 -7

-120 337 -107 527
Rörelseresultat 639 513

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter -17 111
Räntekostnader och liknande resultatposter -193 -221

-210 -110
Resultat efter finansiella poster 429 403

Resultat före skatt 429 403

Skatt på årets resultat 9 -457 -158
Uppskjuten skatt 9 -384 -384
Årets resultat -413 -140
Moderbolagets andel av årets resultat -413 -264
Minoritetens andel av årets resultat 0 127
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Koncernens
Balansräkning
Tkr

Not 2021-12-31 2020-09-30

 

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 
liknande arbeten 10 28 229
Goodwill 11 3 570 5 731
Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar 344 0

3 942 5 960

Materiella anläggningstillgångar
Installationer 12 250 30
Inventarier 13 513 352

763 382

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 14 0 69
Uppskjuten skattefordran 15 0 384
Andra långfristiga fordringar 16 2 021 1 728

2 021 2 182
Summa anläggningstillgångar 6 726 8 523

Omsättningstillgångar

Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror 228 0

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 34 581 29 316
Fordringar hos koncernföretag 9 0
Övriga fordringar 17 3 721 4 248
Upparbetad men ej fakturerad intäkt 4 216 9 216
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 4 728 3 605

47 255 46 385

Kassa och bank 1 828 1 667
Summa omsättningstillgångar 49 311 48 052

SUMMA TILLGÅNGAR 56 037 56 575
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Koncernens
Balansräkning
Tkr

Not 2021-12-31 2020-09-30

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Eget kapital hänförligt till moderföretagets 
aktieägare
Aktiekapital 18 281 18 281
Balanserade vinstmedel, inklusive årets resultat -9 586 -9 058
Eget kapital hänförligt till moderföretagets 
aktieägare 8 695 9 224

Minoritetsintresse
Minoritetsintresse 0 414

Summa eget kapital 8 695 9 638
Långfristiga skulder 19
Checkräkningskredit 20 10 419 9 927
Skulder till kreditinstitut 400 1 400
Övriga skulder 0 3 000

10 819 14 327

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 800 800
Förskott från kunder 2 620 822
Leverantörsskulder 5 415 4 525
Skulder till koncernföretag 439 0
Aktuella skatteskulder 755 140
Övriga skulder 16 426 14 291
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 10 068 12 032

36 523 32 610

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 56 037 56 575
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Koncernens
Kassaflödesanalys
Tkr

Not 2020-10-01
-2021-12-31

(15 mån)

2019-10-01
-2020-09-30

 

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 429 403
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m 22 3 090 977
Betald skatt 158 -110
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 3 677 1 270

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager och pågående arbeten -228 0
Förändring kundfordringar -5 265 -7 649
Förändring av kortfristiga fordringar 4 395 1 484
Förändring leverantörsskulder 890 87
Förändring av kortfristiga skulder 2 407 5 255
Kassaflöde från den löpande verksamheten 5 876 447

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -344 0
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -740 -132
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 70 11
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -1 193 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 207 -121

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 0 3 000
Amortering av lån -3 508 -2 951
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -3 508 49

Årets kassaflöde 161 375

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början 1 667 1 292
Likvida medel vid årets slut 1 828 1 667
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Moderbolagets
Resultaträkning
Tkr

Not 2020-10-01
-2021-12-31

(15 mån)

2019-10-01
-2020-09-30

 

Nettoomsättning 2 699 2 159
Övriga rörelseintäkter 4 0 84

2 699 2 243

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 5, 6 -1 237 -1 784
Personalkostnader 7 -1 944 -1 364

-3 181 -3 148
Rörelseresultat 23 -482 -905

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 24 -14 900 0
Resultat efter finansiella poster -15 382 -905

Resultat före skatt -15 382 -905

Skatt på årets resultat 9 0 0
Årets resultat -15 382 -905
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Moderbolagets
Balansräkning
Tkr

Not 2021-12-31 2020-09-30

 

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 25, 26 37 804 52 704
Fordringar hos koncernföretag 27 1 100 2 500

38 904 55 204
Summa anläggningstillgångar 38 904 55 204

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 2 0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 37 86

39 86

Kassa och bank 1 500 1 379
Summa omsättningstillgångar 1 539 1 465

SUMMA TILLGÅNGAR 40 443 56 669



Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ)
Org.nr 556638-1934

13 (32)

Moderbolagets
Balansräkning
Tkr

Not 2021-12-31 2020-09-30

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 28

Eget kapital 29
Bundet eget kapital 30
Aktiekapital 18 281 18 281

Fritt eget kapital
Fri överkursfond 41 443 41 443
Balanserad vinst eller förlust -4 594 -3 690
Årets resultat -15 382 -905

21 467 36 848
Summa eget kapital 39 748 55 129

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 39 86
Skulder till koncernföretag 250 0
Aktuella skatteskulder 8 9
Övriga skulder 116 197
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 282 1 248
Summa kortfristiga skulder 695 1 540

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 40 443 56 669
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Moderbolagets
Kassaflödesanalys
Tkr

Not 2020-10-01
-2021-12-31

(15 mån)

2019-10-01
-2020-09-30

 

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -15 382 -905
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 22 14 900 0
Betald skatt 0 -1
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital -482 -906

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av kundfordringar 0 18
Förändring av kortfristiga fordringar 47 136
Förändring av leverantörsskulder 203 35
Förändring av kortfristiga skulder -1 047 1 008
Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 279 291

Finansieringsverksamheten
Förändring avräkning koncernföretag 1 400 0

Årets kassaflöde 121 291

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början 1 379 1 088
Likvida medel vid årets slut 1 500 1 379
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Noter
Tkr
 
Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
 
Då årsredovisningen är presenterad i Tkr kan avrundningsdifferenser mellan olika delar förekomma.
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
Moderföretaget och koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper om inte annat framgår nedan.
 
 
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.
 
Koncernredovisning
 
Konsolideringsmetod
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att förvärvade verksamheters 
identifierbara tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys. 
Överstiger 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. 
 
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.
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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.
 
Avskrivningstiden överstiger 5 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 enligt plan 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.
 
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.
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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.
 
Offentliga bidrag
I de fall ingen framtida prestation för att erhålla bidraget krävs, intäktsredovisas offentliga bidrag då 
villkoren för att erhålla bidraget är uppfyllda. Offentliga bidrag värderas till verkliga värdet av vad som 
erhållits eller kommer att erhållas.
 
Koncernbidrag
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.
 
Nyckeltalsdefinitioner
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.
 
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. 
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Not 1 Transaktioner med närstående
Koncernen
 
Inga närståendetransaktioner som omfattas av upplysningsskyldighet finns eller har skett under 
räkenskapsåret.
 
 
Not 2 Uppgifter om moderföretag
 
Moderbolaget
 
Moderföretag i den största koncern där företaget ingår och som upprättar koncernredovisning är ECIT 
AS med organisationsnummer 912040801 med säte i Fornebu, Norge.
 
 
Not 3 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Koncernen
 
Ny CFO
Alexander Carlson efterträdde i februari Björn Rosendahl som på eget initiativ lämnar uppdraget som 
CFO för en ny roll i bolaget.
 
 
Not 4 Övriga rörelseintäkter
Koncernen

2020-10-01 2019-10-01
-2021-12-31 -2020-09-30

Franchise 0 84
Hyra 237 550
Provisioner 424 232
Erhållna statliga bidrag personal korttidspermittering 409 128
Övriga erhållna bidrag personal 64 201
Försäkringsersättning 176 412
Vinst avyttring anläggningstillgångar 49 11
Vinst avyttring verksamhet 850 0
Övrigt 663 324

2 872 1 942

Moderbolaget
2020-10-01 2019-10-01

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

Franchise 0 84
0 84
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Not 5 Leasingavtal
Koncernen
 
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 870 tkr.
Hyreskostnader avseende kontorslokaler uppgick till 8 132 tkr.
 
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:
 

2020-10-01 2019-10-01
-2021-12-31 -2020-09-30

Inom ett år 3 743 6 009
Senare än ett år men inom fem år 5 204 12 252
Senare än fem år 0 269

8 948 18 530

Moderbolaget
 
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 112 tkr.
 
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:
 

2020-10-01 2019-10-01
-2021-12-31 -2020-09-30

Inom ett år 37 90
Senare än ett år men inom fem år 0 60

37 149
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Not 6 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.
 

2020-10-01 2019-10-01
-2021-12-31 -2020-09-30

Grant Thornton AB   
Revisionsuppdrag 390 286

390 286

ÅÄÖ Accounting AB  
Revisionsuppdrag 16 19

16 19

Moderbolaget
2020-10-01 2019-10-01

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

Grant Thornton AB   
Revisionsuppdrag 183 83

183 83
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Not 7 Anställda och personalkostnader
Koncernen

2020-10-01 2019-10-01
-2021-12-31 -2020-09-30

Medelantalet anställda
Kvinnor 90 101
Män 19 21

109 122

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör 1 647 1 550
Övriga anställda 53 590 48 266

55 237 49 816

Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 106 110
Pensionskostnader för övriga anställda 3 995 3 494
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 17 942 15 869

22 042 19 474

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 77 279 69 290

Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen 0 % 16 %
Andel män i styrelsen 100 % 84 %
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 20 % 20 %
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 80 % 80 %

Räkenskapsåret omfattar 15 månader, jämförelseåret omfattar 12 månader.

VD:
Till Frans Blom som var VD tom 31 augusti 2021, utgick lön med 63 tkr per månad. Pensionspremien 
uppgick till 10 tkr per månad.
Nuvarande VD, Jens-Oskar Göransson, är anställd av ECIT som arvoderar 50 tkr per månad för 
VD-tjänsten.

Styrelsen:
Styrelsearvode utgår med 1,5 inkomstbasbelopp per år för externa ledamöter samt med 2,0 
inkomstbasbelopp för styrelsens ordförande. Beloppen är inklusive sociala avgifter.

Utbetalda löner under räkenskapsåret:
Frans Blom, VD del av året                             701
Mats Olsson, styrelseleordförande                  798
Viktor Olsbo, styrelseledamot                           97

Ersättning till övriga ledande befattningshavare under året:
Till dessa fem (fyra) personer har utbetalats lön på 3 139 tkr (2 126 tkr), pensionskostnaden uppgick till 
409 tkr (260 tkr)
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Moderbolaget

2020-10-01 2019-10-01
-2021-12-31 -2020-09-30

Medelantalet anställda
Kvinnor 0 0
Män 1 1

1 1

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör 1 003 1 003
Övriga anställda 256 0

1 258 1 003

Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 106 110
Pensionskostnader för övriga anställda 39 0
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 415 329

559 439

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 1 817 1 442

Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen 0 % 17 %
Andel män i styrelsen 100 % 83 %
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 0 % 0 %
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 100 % 100 %

Räkenskapsåret omfattar 15 månader, jämförelseåret omfattar 12 månader.

VD:
Till Frans Blom som var VD tom 31 augusti 2021, utgick lön med 63 tkr per månad. Pensionspremien 
uppgick till 10 tkr per månad.
Nuvarande VD, Jens-Oskar Göransson, är anställd av ECIT som arvoderar 50 tkr per månad för 
VD-tjänsten.

Styrelsen:
Styrelsearvode utgår med 1,5 inkomstbasbelopp per år för externa ledamöter samt med 2,0 
inkomstbasbelopp för styrelsens ordförande. Beloppen är inklusive sociala avgifter.

Utbetalda löner under räkenskapsåret:
Frans Blom, VD del av året                              701
Mats Olsson, styrelseleordförande                   154
Viktor Olsbo, styrelseledamot                            97
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Not 8 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 % 

 
Not 9 Aktuell och uppskjuten skatt
Koncernen

2020-10-01 2019-10-01
-2021-12-31 -2020-09-30

Skatt på årets resultat
Aktuell skatt -457 -158
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära 
skillnader -384 -384
Totalt redovisad skatt -841 -542

Avstämning av effektiv skatt
2020-10-01 2019-10-01

-2021-12-31 -2020-09-30
Procent Belopp Procent Belopp

Redovisat resultat före skatt 429 403

Skatt enligt gällande skattesats 21,40 -92 21,40 -86
Ej avdragsgilla kostnader  -62  -516
Redovisning av tillgång avseende 
tidigare års underskottsavdrag  0  -385
Underskottsavdrag vars skattevärde ej 
längre redovisas som tillgång  -903  -244
Värdering av tidigare års 
underskottsavdrag  629  1 107
Övrigt  -28  -34
Redovisad effektiv skatt 106,55 -457 39,17 -158
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Moderbolaget

2020-10-01 2019-10-01
-2021-12-31 -2020-09-30

Skatt på årets resultat
Aktuell skatt 0 0
Totalt redovisad skatt 0 0

Avstämning av effektiv skatt
2020-10-01 2019-10-01

-2021-12-31 -2020-09-30
Procent Belopp Procent Belopp

Redovisat resultat före skatt -15 382 -905

Skatt enligt gällande skattesats 21,40 3 292 21,40 194
Ej avdragsgilla kostnader  -3 189  0
Underskottsavdrag vars skattevärde ej 
längre redovisas som tillgång  -305  -202
Värdering av tidigare års 
underskottsavdrag  202  9
Redovisad effektiv skatt 0,00 0 0,00 0

 
Not 10 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Koncernen

2021-12-31 2020-09-30

Ingående anskaffningsvärden 557 557
Inköp 30 0
Försäljningar/utrangeringar -557 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 30 557

Ingående avskrivningar -328 -217
Försäljningar/utrangeringar 467 0
Årets avskrivningar -142 -111
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 -328

Ingående nedskrivningar 0 0
Försäljningar/utrangeringar 90 0
Årets nedskrivningar -90 0
Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0

Utgående redovisat värde 28 229
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Not 11 Goodwill
Koncernen

2021-12-31 2020-09-30

Ingående anskaffningsvärden 22 112 22 112
Försäljningar/utrangeringar -6 671 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 15 442 22 112

Ingående avskrivningar -16 382 -14 514
Försäljningar/utrangeringar 6 534 0
Årets avskrivningar -2 024 -1 868
Utgående ackumulerade avskrivningar -11 872 -16 382

Ingående nedskrivningar 0 0
Försäljningar/utrangeringar 137 0
Årets nedskrivningar -137 0
Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0

Utgående redovisat värde 3 570 5 731

 
Not 12 Installationer
Koncernen

2021-12-31 2020-09-30

Ingående anskaffningsvärden 106 106
Inköp 312 0
Försäljningar/utrangeringar -37 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 382 106

Ingående avskrivningar -76 -55
Försäljningar/utrangeringar 22 0
Årets avskrivningar -78 -21
Utgående ackumulerade avskrivningar -132 -76

Utgående redovisat värde 250 30
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Not 13 Inventarier
Koncernen

2021-12-31 2020-09-30

Ingående anskaffningsvärden 1 018 926
Inköp 428 132
Försäljningar/utrangeringar -397 -40
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 050 1 018

Ingående avskrivningar -666 -590
Försäljningar/utrangeringar 342 40
Årets avskrivningar -213 -117
Utgående ackumulerade avskrivningar -537 -666

Ingående nedskrivningar 0 0
Försäljningar/utrangeringar 5 0
Årets nedskrivningar -5 0
Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0

Utgående redovisat värde 513 352

 
Not 14 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Koncernen

2021-12-31 2020-09-30

Ingående anskaffningsvärden 69 69
Försäljningar -69 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 69

Utgående redovisat värde 0 69

 
Not 15 Skattefordran
Koncernen

2021-12-31 2020-09-30

Skattefordran avseende tidigare år 384 769
Under året återförda belopp -384 -385

0 384
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Not 16 Andra långfristiga fordringar
Koncernen

2021-12-31 2020-09-30

Ingående anskaffningsvärden 1 728 401
Inköp 293 0
Omklassificeringar 0 1 327
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 021 1 728

Utgående redovisat värde 2 021 1 728

 
Not 17 Övriga fordringar
Koncernen

2021-12-31 2020-09-30

Reverskrediter 1 782 3 048
Övriga fordringar 1 870 665
Kortfristig del av långfristig fordran 69 535

3 721 4 248

 
Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen

2021-12-31 2020-09-30

Förutbetalda hyror 1 826 1 657
Förutbetald leasing 143 96
Förutbetalda försäkringar 437 3
Förutbetalda datakostnader 1 006 853
Beräknad provisionsintäkt 180 129
Ersättning korttidspermittering 0 128
Övrigt 1 136 739

4 728 3 605

Moderbolaget
2021-12-31 2020-09-30

Förutbetald leasing 7 7
Börskostnader 30 79

37 86
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Not 19 Ställda säkerheter
Koncernen

2021-12-31 2020-09-30

För skulder till kreditinstitut:   
Företagsinteckningar 29 525 29 525

29 525 29 525

 
Not 20 Checkräkningskredit
Koncernen

2021-12-31 2020-09-30

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 22 000 22 000
Utnyttjad kredit uppgår till 10 419 9 927

Ställda säkerheter
Företagsinteckningar 29 525 29 525

29 525 29 525

 
Not 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen

2021-12-31 2020-09-30

Skulder till personal 6 833 7 219
Sociala avgifter på skulder till personal 2 005 2 252
Övrigt 1 230 1 560
Kostnader inför offentligt bud 0 1 000

10 068 12 032

Moderbolaget
2021-12-31 2020-09-30

Skulder till personal 146 115
Sociala avgifter på skulder till personal 46 36
Övrigt 90 96
Kostnader inför offentligt bud 0 1 000

282 1 248
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Not 22 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Koncernen

2021-12-31 2020-09-30

Avskrivningar 2 685 2 117
Fusion 439 198
Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar -49 -11
Förlust vid försäljning av anläggningstillgångar 15 0
Omklassificering av tillgång 0 -1 327

3 090 977

Moderbolaget
2021-12-31 2020-09-30

Nedskrivning andelar i koncernföretag 14 900 0
14 900 0

 
Not 23 Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Moderbolaget

2020-10-01 2019-10-01
-2021-12-31 -2020-09-30

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 100,00 % 96,00 %

 
Not 24 Resultat från andelar i koncernföretag
Moderbolaget

2020-10-01 2019-10-01
-2021-12-31 -2020-09-30

Nedskrivningar 14 900 0
14 900 0
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Not 25 Andelar i koncernföretag
Moderbolaget

2021-12-31 2020-09-30

Ingående anskaffningsvärden 52 704 52 704
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 52 704 52 704

Ingående nedskrivningar 0 0
Årets nedskrivningar -14 900 0
Utgående ackumulerade nedskrivningar -14 900 0

Utgående redovisat värde 37 804 52 704

 
Not 26 Specifikation andelar i koncernföretag
Moderbolaget

Namn
Kapital-

andel
Rösträtts-

andel
Antal

andelar
Bokfört

värde
Modern Ekonomi Sverige AB 100% 100% 1 151 000 37 804

37 804

Org.nr Säte
Eget 

kapital Resultat
Modern Ekonomi Sverige AB 556770-0470 Skövde 8 027 -1 841

 
Not 27 Fordringar hos koncernföretag
Moderbolaget

2021-12-31 2020-09-30

Ingående anskaffningsvärden 2 500 5 200
Avgående fordringar -1 400 -2 700
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 100 2 500

Utgående redovisat värde 1 100 2 500

 
Not 28 Eventualförpliktelser
Moderbolaget

2021-12-31 2020-09-30

Ansvarsförbindelse till förmån för dotterbolag 7 200 8 200
7 200 8 200
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Not 29 Disposition av vinst eller förlust
Moderbolaget

2021-12-31

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

ansamlad förlust -4 594
årets förlust -15 382

21 467

disponeras så att
i ny räkning överföres 21 467

21 467
 
Not 30 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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REVISIONSBERÄTTELSE 

Till bolagsstämman i Modern Ekonomi Sverige Holding AB, (publ) 
Org.nr. 556638-1934 

Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen för Modern Ekonomi Sverige Holding AB, 
(publ) för räkenskapsåret 2020-10-01 -- 2021-12-31. Bolagets 
årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidan ett i detta 
dokument 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 
december 2021 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för 
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är 
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen och 

koncernredovisningen 

Detta dokument innehåller även annan information än 
årsredovisningen, och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 
sidan ett. Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för denna andra information. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen 
omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som 
identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig 
utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den 
kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om 
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en 

väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att 
rapportera i det avseendet. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och 
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och 
koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, 
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till 
att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som 
innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt 
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut 
som användare fattar med grund i årsredovisningen och 
koncernredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

•  identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder 
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till 
följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som 
beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information 
eller åsidosättande av intern kontroll. 

•  skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll 
som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder 
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som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att 
uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 

•  utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används 
och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

•  drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande 
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, 
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns 
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets och 
koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen 
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan 
fortsätta verksamheten. 

•  utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt 
som ger en rättvisande bild. 

•  inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende 
den finansiella informationen i enheterna eller affärsaktiviteterna inom 
koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. 
Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av 
koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för Modern Ekonomi Sverige Holding AB, 
(publ) för räkenskapsåret 2020-10-01 -- 2021-12-31 samt av förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är 
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens 

verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets 
och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och 
ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse 
att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt 
kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta 
den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar 
och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets 
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att 
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

•  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse 
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller 

•  på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på 
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder 
som utförs baseras på vår professionella bedömning med 
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar 
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha 
särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar 
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

Grant Thornton Sweden AB, Stockholm, utsågs till Modern Ekonomi 
Sverige Holding (publ)s revisor av bolagsstämma 21 januari 2021 och 
har varit bolagets revisor sedan 17 januari 2019. 

 

Västerås den  31 mars 2022      

        

Grant Thornton Sweden AB 

 

 

 

 

Joakim Söderin  Johan Lindén 

Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor 


