
MODERN EKONOMI | ÅRSREDOVISNING 2016/2017 1

MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (PUBL)
Org. nr. 556638-1934

ÅRSREDOVISNING
OCH

KONCERNREDOVISNING

2016/2017

11

700

11

365Göteborgs
Operan

  

 whiiiiiiii.

Valand

Valand

Valand

FESKEKÖRKA



MODERN EKONOMI | ÅRSREDOVISNING 2016/20172

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

03  VD HAR ORDET 
04  FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
05 RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER 
06 VERKSAMHET UNDER ÅRET
07 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET 
09 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG 
10 FRAMTIDA UTVECKLING 
11 MARKNAD OCH KONKURRENS 
14 VÅR VERKSAMHET 
15 VÅRA GRUNDTJÄNSTER
16 VÅRA TILLÄGGSTJÄNSTER
17 VÅRA E-TJÄNSTER 
19 STYRELSE 
20 LEDNING 
21 FINANSIELL INFORMATION FLERÅRSÖVERSIKT 
23 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 
24 KONCERNENS BALANSRÄKNING
26 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
27 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING
28 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
29 MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS
30 NOTER
41 REVISIONSBERÄTTELSE



MODERN EKONOMI | ÅRSREDOVISNING 2016/2017 3

VD HAR ORDET

Västerås den 29 november 2017

Frans Blom 
Verkställande direktör 
Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) 

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 digitala framsteg och funktionalitet som deras 
egna kunder ställde på dem. 

Under året som gått har vi fortsatt arbetet med att bli en komplett ekonomipartner för våra kunder där vi förser Sveriges 
näringsliv med beslutsunderlag.

En av årets satsningar, Modern Bolagsservice där vi hjälper våra kunder med snabbavveckling av bolag, lagerbolag, 
nybildningar, digital aktiebok och andra bolagsärenden har fallit väl ut. Vi har hjälpt ett flertal kunder med avveckling 
av bolag och efterfrågan på nybildningar har varit mycket stor. Något som i sin tur också påverkar efterfrågan på våra 
övriga tjänster positivt. 

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 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.

Digitaliserad redovisning kräver också nya resurser. När det mesta av den ekonomiska informationen kan läsas in från 
kringsystem kommer konsulternas förmåga att skapa smarta system och att organisera företagets administration att bli 
allt viktigare. Den praktiska redovisningen blir allt mer en fråga om att övervaka tekniska system. Vi kommer att behöva 
större teknisk och analytisk förmåga hos våra medarbetare. Vi måste förstå den bakomliggande affärsprocessen för att 
göra ett bra jobb. I den digitala världen kommer allt att gå fort, mycket fort, vilket också medför stora krav på flexibilitet. 
Därför har Modern Ekonomi under året genomfört helt nya utbildningar med inriktning på rådgivning till företag där vi 
tränar våra medarbetare att analysera och bearbeta den ekonomiska informationen.
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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 2016-10-01 – 2017-09-30.

InformatIon om verksamheten
Modern Ekonomi är en snart 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 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 verkssamhet, 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.

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 verksamhetsanalys
•  Ledarstöd och styrelsearbete



MODERN EKONOMI | ÅRSREDOVISNING 2016/2017 5

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 goodwillen 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. Inom Modern Ekonomi är merparten av nyckelpersonerna aktieägare, 
eller deltagare i optionsprogram varför denna risk är mindre. Vår verksamhet är 
beroende av förmågan att rekrytera, utveckla och behålla kvalificerade medarbetare. 
Förmågan att identifiera, rekrytera, utveckla, motivera och behålla personal är av 
avgörande betydelse för bolagets framtida utveckling. Om nyckelpersoner lämnar 
oss kan det, åtminstone kortsiktigt, få negativ inverkan på verksamheten. 
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VERKSAMHET UNDER ÅRET

Året som gått har varit lärorikt ur många perspektiv. Vår bransch stor 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.

Våra nya karriärsteg i bolaget har kommunicerats och förankrats internt för att utmana och 
locka våra medarbetare till vidareutveckling och en ny, mer utstakad väg framåt i karriären. 
Det finns nu 6 steg i karriären att ta inom Modern Ekonomi där toppen är specialist eller 
partner. Till detta har vi också lanserat interna utbildningar i riktning mot affärsrådgivning 
och vidareutveckling.

Vi har fortsatt arbetet med ME-awards som delas ut på våra gemensamma ME-dagar, det 
tillfälle på året då vi samlar samtliga medarbetare för två dagars utbildning och  
kontaktskapande. I år delade vi ut priser i kategorierna ”Årets kontor”, ”Årets medarbetare”, 
”Flest sålda e-tjänster” och ”Årets rookie”. 

Den 1 januari 2017 lanserades vår avdelning Modern Bolagsservice. En avdelning som  
hjälper våra kunder med bland annat effektiv snabbavveckling av bolag, lagerbolag,  
nybildning av bolag och övriga bolagsärenden. Efterfrågan på avdelningens tjänster har  
varit stor där framför allt snabbavveckling och nybildningar har varit frekvent efterfrågade. 

Stort fokus ligger på att underlätta administrationen för våra kunder genom 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.

Modern Ekonomi har under bolagets första 10 år investerat mycket resurser i  
utvecklingskostnader för IT-plattform och digitala tjänster till våra kunder. Kostnader som  
vi valt att kostnadsföra direkt istället för att ta upp dem som tillgång i balansräkningen.  
Vi är övertygade om att morgondagens redovisningsbyråer behöver kunna leverera helt 
papperslösa redovisningstjänster för att vara med i konkurrensen. Inom det området har 
Modern Ekonomi tack vare vår storlek, kunniga medarbetare och långvarighet i branschen 
kommit långt. 

Det år vi lagt bakom oss, alltså oktober 2016 - september 2017, är omsättnings- och  
lönsamhetsmässigt i paritet med föregående år. Tittar vi på räkenskapsårets sista halvår,  
alltså perioden april – september 2017, har det varit betydligt bättre än samma period  
förra året. Omsättningsmässigt har vi ökat med ca 6 % och resultatmässigt har vi förbättrat 
oss ca 22 %. Tittar vi på räkenskapsårets sista kvartal, alltså juli-september 2017, är  
omsättningsökningen ca 7 % och resultatförbättringen 50 %.

Styrelse och ledning har under sommaren och hösten vidtagit ytterligare lönsamhetsförbättrande 
åtgärder bland annat genom att tydliggöra och förstärka den interna uppföljningen och 
kontrollen. Detta har lett till ökad transparens i hela bolaget där varje medarbetare på ett 
bättre sätt förstår hur man själv påverkar bolagets utveckling. Tydliga mål har satts för varje 
kontor och dess respektive medarbetare som följs upp kontinuerligt och kommuniceras och 
diskuteras med ledning och styrelse. 

Fokus under kommande år kommer att ligga på ökad tillväxt och avkastning då vi ser att alla 
satsningar vi gjort har potential att göra Modern Ekonomi till en branschledare.

Inför kommande räkenskapsår beräknar vi att uppnå en vinst på EBITDA-nivå som är  
signifikant bättre än föregående år. Målsättningen till åren därefter är att nå upp till en  
vinstnivå som överstiger branschsnittet. 
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER  
UNDER ÅRET
Fusion av Modern ekonoMi GnosjöreGionen aB
Den 4 oktober 2016 genomfördes en fusion i koncernen då Modern Ekonomi Gnosjöregionen 
AB fusionerades till Modern Ekonomi Sverige AB. Moderbolaget tog därvid över samtliga 
tillgångar och skulder i det överlåtande bolaget. 

Kunderna har inte påverkats av fusionen och tillhör samma kontor samt har samma  
kontaktperson som tidigare. 

Modern BolaGsservice sveriGe aB
Den 1 januari 2017 lanserades en avdelning som erbjuder nya och befintliga kunder  
lagerbolag, effektiv snabbavveckling av aktiebolag samt övriga bolagstjänster. Avdelningen, 
som bedrivs i dotterbolaget Modern Bolagsservice Sverige AB, 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

FöretaGsrådGivarutBildninG
Under hösten 2016 lanserades en ny internutbildning med ökat fokus på företagsrådgivning. 
Syftet är att erbjuda våra kunder än mer framåtriktade och kvalificerade rådgivningstjänster 
och därmed vara ännu bättre förberedda på förändringarna i branschen. 

Utbildningen fokuserar på att öka kundnyttan och bättre förbereda samtliga kontor på de 
framtida kundkrav som branschen står inför. Vi har tidigare satsat på att erbjuda våra kunder 
moderna IT-lösningar som del av branschens utveckling mot digitalisering.  
Företagsrådgivarutbildningen	ämnar	positionera	oss	lång	fram	i	utvecklingen	även	avseende	 
redovisningskonsultens framtida roll.

karriärsteGe
Under hösten 2016 infördes nya karriärsteg i bolaget för att utmana och locka våra  
medarbetare till vidareutveckling och en ny, mer utstakad väg framåt i karriären. Med de  
nya karriärstegen följer tydligt uppsatta mål för hur man kan utvecklas och ta nästa steg i  
sin karriär som medarbetare i 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. 

Me Franchise aB
Den	30	januari	2017	registrerades	dotterbolaget	ME	Franchise	AB.	Syftet	med	etableringen	
är att bolagisera vårt franchisekoncept och därmed renodla det i avsikt att göra en ökad 
satsning på att få in nya franchisetagare. Ett väl fungerande franchisekoncept gör att vi kan 
expandera varumärket. 

Franchise	är	en	möjlighet	för	marknadens	aktörer	att	snabbt	få	tillgång	till	ett	känt	 
varumärke, erfarna kollegor, beprövade arbetsrutiner, utbildning, erfarenhetsutbyte,  
teknologi,	experthjälp	och	mycket	annat.	Fördelar	med	att	vara	franchisetagare	är	många.	
Förutom	att	man	kan	börja	jobba	med	ett	färdigt	koncept	som	bas	har	man	också	 
ekonomisk nytta av att tillhöra en större kedja. Kostnader för till exempel programvaror  
och utbildningar blir lägre per enhet eftersom man har större möjlighet till kostnadssynergier.
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modern Utlägg & resa
I slutet av 2016 släppte vi en appen, Modern Utlägg & Resa, för underlätta och digitalisera 
hanteringen av utlägg, traktamenten och milersättning. Tack vare appen får våra kunder 
hjälp med att automatisera flertalet moment från det att man använder sitt betalkort tills  
det att utläggsrapporten är godkänd och klar. Kunderna digitaliserar därmed sin reseräkning 
samtidigt som de ökar mobiliteten. Fördelarna är många men bland de viktigaste är  
företagens tidsbesparing samt minskad risk för manuella fel. 

Den anställde kan redovisa alla sina utlägg direkt i mobilen. Antalet digitala originalkvitton 
ökar från både e-mail och anslutna butiker, restauranger, hotell, transport- och resebolag 
och parkeringstjänster m.fl. Papperskvitton fotograferas och tolkas automatiskt så kunden 
slipper själv fylla i belopp, moms och datum. 

Användaren av appen registrerar enkelt resor inklusive traktamenten för både in- och utrikes 
resor. Milersättning kan med fördel hämtas från någon av de elektroniska körjournalsystem 
som finns att ansluta. 

Appen finns att ladda ner på App Store (iPhone) och Google Play (Android).

Utökat samarbete med saga servIces a/s
Saga Services är en av Norges största aktörer inom redovisningstjänster som via en  
franchisemodell på den norska marknaden omfattar drygt 200 medarbetare och fler än  
4 600 kunder. Att få tillgång till den erfarenhet av franchiseverksamhet som Saga Services 
utvecklat kommer innebära stora fördelar för oss och våra fortsatta mål, tillväxt och  
expansion. 

Under vintern 2017 har samarbetet med den norska redovisningsbyråkedjan Saga Services 
A/S fördjupats genom att Saga Services A/S förvärvat 200 000 aktier i Modern Ekonomi av 
bolagets grundare. Det fördjupade samarbetet innebär nya möjligheter till strategiska  
satsningar, såväl affärsmässigt som geografiskt. 

förstärkt eget kapItal
Som ett led i den fortsatta expansionen har grundarna av Modern Ekonomi vidareinvesterat 
i bolaget genom ett villkorat kapitaltillskott till ett av Modern Ekonomi Sverige Holding AB 
(publ) helägt dotterbolag, Modern Ekonomi Sverige AB, tillika det bolag där vår verksamhet 
bedrivs. 

Under mars tillsköt grundarna av Modern Ekonomi 5 MSEK genom omvandling av en  
fordran som grundarna hade på Modern Ekonomi Sverige AB. Syftet med kapitaltillskottet 
är att öka bolaget egna kapital och därmed möjliggöra fortsatt expansion och omställning 
mot digitaliserad och automatiserad redovisning. 

Kapitaltillskottet är lämnat med ett förbehåll att ur framtida disponibla vinstmedel erhålla 
återbetalning av tillskott under samma förutsättningar som gäller för vinstutdelning enligt 
aktiebolagslagen, d.v.s. efter förslag från styrelsen och beslut på bolagsstämma. 

nytt kontor I Umeå
Som ett led i franchisekonceptet öppnade en av våra franchisetagare under augusti  
månad ett kontor i Umeå. Vi har sedan tidigare haft ett flertal kunder i Umeå och syftet är 
att komma närmare kunderna och för att optimera den lokala bearbetningen av marknaden. 
Kontoret är beläget på Storgatan 28 i Umeå. 

ny hemsIda
Under sommaren lanserades en ny hemsida. Hemsidan har fått ett nytt och modernare visu-
ellt uttryck. Dessutom är den responsiv, vilket innebär att hemsidan anpassar sig till skärmen 
oavsett vilken enhet man använder, vilket ger en mycket bättre användarupplevelse.  
Innehållet på sidan ändrats på så sätt att det blivit enklare och mer hanterbart att hitta  
information om oss, vad vi erbjuder och hur vi kan hjälpa just dig och hur ni kommer i  
kontakt med oss.

I och med lanseringen av den nya hemsidan har vi också möjliggjort utvecklingen av en 
kundportal. 
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modern frIlans
Under november 2017 bräddar vi vårt tjänsteutbud ytterligare genom att erbjuda 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. 

 

modern aktIebok
För att bli en mer komplett ekonomipartner till våra kunder har vi under hösten 2017  
lanserat tjänsten Modern Aktiebok – en digital aktiebok. Modern Aktiebok erbjuder våra 
kunder ett smidigt och enkelt sätt att föra och uppdatera sin aktiebok samtidigt som vi 
erbjuder full tillgänglighet och säkerställer att lagkrav för bolagets aktiebok uppfylls.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER  
RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
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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. 
• Vi har ett proffsigt 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 branschle-
dare.  
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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. Av dessa har drygt 50 % eller ca 145 000 bolag valt att avstå revision och  
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 svensk standard för  
redovisningstjänster under namnet Reko utvecklats och införts från 2009, som har blivit välkänd på marknaden. En del av 
denna standard är ett kvalitetskvitto för redovisningen som kallas Bokslutsrapport, 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 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 bokslutsrapporten 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 och  
använda 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 därför är långsiktiga kunder. 
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KonKurrens
Redovisningsbranschen har historiskt varit mycket fragmenterad och bestått av en mäng mycket små aktörer.  
Under senare år har större enheter uppstått genom uppköp av större revisionsbyråer som ett komplement till  
revisionsverksamheten. Marknaden har dock saknat en stark självständig aktör med utgångspunkt i redovisning och 
rådgivning. Mot bakgrund av de identifierade trender som tydligt pekar mot en ökad fokusering på rådgivning utgör 
Modern Ekonomi en potentiell branschledare, tack vare en stark kompetensprofil och lång erfarenhet 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 160 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 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 eller kommer att kunna erbjudas av andra byråer. 

Redovisningsbranschen består av knappt 10 000 företag som omsätter totalt ca 21 miljarder kronor. Branschen totalt 
hade 2016 ett rörelseresultat på ca 1,8 miljarder kronor. Av dessa företag sysselsätter 7 700, 1-4 personer. De företag 
som sysselsätter fler än 30 personer uppgår till 41. Se vidare i grafen nedan. 

Störst koncentration av redovisningsbyråer finns i Stockholms län. Här finns knappt 3 700 företag. I Västra Götaland finns 
ca 1 500 företag i branschen. På tredje plats kommer Skåne län där det finns ca 1 200 företag i branschen. Våra främsta 
konkurrenter på marknaden är till exempel LRF Konsult, PwC, Accountor, Fortner med flera. 

 

Antal anställda

1-4 5-9 10-29 30-2999

1-4

5-9

10-29   Fler än 30
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Konkurrensanalys i graf
I grafen nedan visas omsättningen bland våra främsta konkurrenter på marknaden. Samtliga siffror avser 
räkenskapsår som avslutats under 2016.
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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.
 

 
 
 
 
 
 
 
 



MODERN EKONOMI | ÅRSREDOVISNING 2016/2017 15

VÅRA GRUNDTJÄNSTER
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.

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

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
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VÅRA TILLÄGGSTJÄNSTER
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

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

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 skräddarsyr 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
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VÅRA E-TJÄNSTER

modern frIlans 
Med Modern Frilans kan du som privatperson enkelt och smidigt  
fakturera dina kunder, utan att ha eget bolag. Du utför uppdraget hos dina kunder och 
vi sköter all faktura- och löneadministration, till en avgift från 5% på fakturabeloppet. 
Sedan betalas lön ut till dig, skattat och klart.

Vi sköter:
• Fakturering och bevakning av fakturor
• Inkassohantering
• Löneadministration inklusive betalning och rapportering  
 av sociala avgifter och skatt
• Utbetalning av lön till ditt konto

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

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.
•   Ekonomi för icke-ekonomer
•   Att läsa ekonomirapporter
•   Nyckeltalsanalys
•   Kassaflödesanalys
•   Effektivt styrelsearbete
•   Affärsplan
•   Affärssystem

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 Aktiebo-
lagslagen 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.
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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

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

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
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STYRELSEN

Styrelseordförande 
Mats Olsson

Roy BlomHelena Herlogsson

Anders Forsebäck Ann-Christine Hvittfeldt
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LEDNINGEN

VD, Frans Blom Alexander Carlson AnnSofie Christensen

Carina Falk OlofssonBjörn Rosendahl Johannes Tidén
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FINANSIELL INFORMATION

   
   
 

  

    
      
 
 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 

ägarförhållanden

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

Provobis Holding AB  3 203 520 aktier, 21,68 % av rösterna
Furius Primum AB 1 484 991 aktier, 10,05 % av rösterna
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Avtalet följer marknadsmässiga villkor
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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
Bergsjö 
Tel: 0652-56 51 00

Bredaryd 
Tel: 0370-34 50 40 

enköping 
Tel: 021-470 36 00

Falköping 
Tel: 0515- 68 56 00

gnesTa 
Tel: 0158-58 53 00

göTeBorg 
Tel: 031-383 93 00

HallsTaHammar 
Tel: 0220-71 73 00

jönköping 
Tel: 036-550 14 00

karlsTad 
Tel: 054-770 22 01

kungsBacka 
Tel: 0300-53 02 83

ludvika 
Tel: 0240-57 10 00

skövde 
Tel: 0500-78 35 10

sundByBerg 
Tel: 08-120 515 00

umeå 
Tel: 090-200 98 10

väsTerås 
Tel: 021-470 36 00

örnsköldsvik 
Tel: 0660-24 70 00


