
MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (puBL) 

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ  1 OKTOBER 2019 - 30 SEPTEMBER 2020

APRIL 2020 – SEPTEMBER 2020
•  Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (0,8) MSEK
•  Moderbolagets resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,0 (0,2) MSEK
•  Koncernens omsättning uppgick till 51,5 (51,8) MSEK
•  Moderbolagets omsättning uppgick till 1,1  (1,2) MSEK

OKTOBER 2019 - SEPTEMBER 2020
•  Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,6 (2,2) MSEK
•  Moderbolagets resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,9 (0,3) MSEK
•  Koncernens omsättning uppgick till 108,0 (106,0) MSEK
•  Moderbolagets omsättning uppgick till 2,2 (2,4) MSEK
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Frans Blom 
Verkställande direktör 
Modern Ekonomi Holdning AB (publ) 

BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 2020

1.

VD HAR ORDET
I delårsrapporten som publicerades den 27 april var vi fortfarande ganska tidigt i Corona-pandemins framfart över 
landet. Med lite mer tid i backspegeln kan vi se att utbrottet av Covid-19 påverkat våra kontor på olika sätt. 
På framför allt ett par av våra kontor har vi under sommaren och hösten märkt av en betydande nedgång i efterfrågan 
på våra tjänster. Ett antal av kontorens kunder har fått lägre efterfrågan från sina kunder vilket i sin tur innebär att vi 
får mindre att göra. Några kunder har olyckligtvis också tvingats sätta sina bolag i konkurs. Mot bakgrund av detta har 
vi infört korttidsarbete på ett av kontoren för att möta den tillfälliga nedgången i efterfrågan. 

Styrelse, ledning och kontorschefer har under pandemins framfart noga följt utvecklingen lokalt på kontoren och på 
central nivå har vi även haft extra fokus på omvärldsbevakning. Då vi nu befinner oss mitt uppe i den andra vågen av 
pandemin har vi tagit hänsyn till detta i värdering av upparbetad ej fakturerad intäkt samt kundfordringar. Vi har också 
haft kostnader av engångskaraktär kopplat till försäljningen av bolaget. 

I övrigt har de flesta av våra kontor under räkenskapsåret haft en bra utveckling då många av våra kunder varit i behov 
av extra mycket rådgivning, hjälp med ansökningar av diverse stöd som regeringen tagit fram och även för planering av 
framtida åtgärder i sina verksamheter. Här kan vi se att vår satsning på att utbilda våra medarbetare i företagsrådgivning 
varit ett framgångskoncept. 

Under hösten har Modern Ekonomi fått en ny huvudägare i form av ECIT AS. Idag finns ECIT i 5 länder med 70 kontor och 
cirka 1.500 anställda. ECIT hjälper företag att förbättra och förnya sina processer inom ekonomi, lön och HR, logistik och 
projekt med moderna webbaserade lösningar. ECIT drivs av tillväxt och modernisering, bland annat med hjälp av förvärv 
av andra bolag och ny teknik. Potentiella förvärv ska tillföra värden som bidrar till att ECIT kan nå målet att vara Nordens 
ledande rådgivare för små och mellanstora bolag. 

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

Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ)
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2.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Utveckling av affärsområde inom HR
Under våren 2020 påbörjades en utveckling av 
affärsområdet inom HR, där Modern Ekonomi ska 
erbjuda mer kvalificerade HR-tjänster externt till 
såväl nya som befintliga kunder. Tjänsterna som 
tillhandahållas initialt är inom arbetsrätt, 
employer-branding och att bygga upp interna 
HR-processer.

Utvecklingen av affärsområdet för externa HR-tjänster 
är väldigt spännande och är ett verksamhetsområde 
vi ser expansion inom. Kundgruppen där vi idag utför 
lönetjänster är de som främst efterfrågat mer 
kvalificerade HR-tjänster. Allt fler arbetsgivare vill minska 
risken för onödiga kostnader och inser därför värdet 
av att bra processer och rutiner inom HR samt att 
arbetsrättsliga lagar och regler följs. Det känns 
väldigt positivt att kunna möta den efterfrågan.

Ytterligare ett område som vi märker ökad efterfrågan 
på är employer-branding, något som är mycket viktigt 
både för att attrahera nya medarbetare, men också för 
att behålla befintliga medarbetare. Det är i huvudsak 
inom dessa tre områden som vi initialt erbjuder tjänster 
och rådgivning till både nya och befintliga kunder, 
samtidigt som vi alltid gör vårt bästa för att möta våra 
kunders önskemål och därför kan vi även skräddarsy 
lösningar.

Avveckling av verksamheten i Gnesta
Den 30 juni 2020 avvecklades verksamheten i 
Gnesta för att nå ökad effektivitet och lönsamhet i 
koncernen. Vi har under de senaste åren genomfört 
ett antal effektiviseringar som vi idag ser haft positiv 
inverkan på koncernens lönsamhet. En omorganisation 
och avveckling av verksamheten är också en möjlighet 
att vidare öka koncernens sammantagna lönsamhet. I 
samband med avvecklingen har kunder vid kontoret i 
Gnesta erbjudits vidare tjänster från övriga kontor. 
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 
PERIODENS UTGÅNG

ECIT förvärvar Modern Ekonomi
Den 5 oktober 2020 offentliggjorde ECIT AS ett 
rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till 
aktieägarna i Modern Ekonomi Sverige Holding AB 
(publ) att överlåta samtliga sina aktier i Modern Ekonomi 
för 3,90 kronor kontant per aktie. 

Den 3 november 2020 hade det inkommit accepter av 
erbjudandet från aktieägare representerande 
sammanlagt 12.720.204 aktier i Modern Ekonomi, 
motsvarande cirka 86,10 % av aktiekapitalet och det 
totala röstetalet i Modern Ekonomi. ECIT har beslutat 
att frånfalla villkoret att erbjudandet accepteras i sådan 
utsträckning att ECIT blir ägare till mer än 90 % av det 
totala antalet aktier i Modern Ekonomi. Alla övriga villkor 
i erbjudandet har uppfyllts och erbjudandet förklaras 
följaktligen ovillkorat i alla hänseenden och ECIT 
kommer att fullfölja förvärvet av det aktier som 
lämnats in i erbjudandet. 

Per den 1 december 2020 kontrollerar ECIT sammanlagt 
12.925.413 aktier i Modern Ekonomi, vilket motsvarar 
cirka 87,49 % av aktiekapitalet och det totala 
röstetalet i Modern Ekonomi. 

Beslut vid extra bolagsstämma 30 november 2020
Vid den extra bolagsstämma som hölls i bolagets 
lokaler på Varnhemsgatan 12 i Skövde den 
30 november beslutades följande:

För tiden till dess årsstämma hållits omvaldes Viktor 
Olsbo, Merlina Poljak Käll och Mats Olsson som 
ledamöter samt nyval av Daniel Bolin, Jens-Oskar 
Göransson och Klaus Jensen. Klaus Jensen valdes till 
ordförande. Anders Olsson omvaldes som suppleant.



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

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

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

•  Bokslut
•  Årsbokslut
•  Årsredovisning
•  Koncernredovisning

VÅRA GRUNDTJÄNSTER

B
O

K
SLU

TSK
O

M
M

U
N

IK
È 2020

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

4.

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



ME fINANS

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

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

ME INKASSO

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

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

VÅRA TILLÄGGSTJÄNSTER
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ME KONSuLt

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

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

5.
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MODERN BOLAGSSERVIcE

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

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

MODERN 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 bevakningar av fakturor
•  Inkassohantering
•  Löneadministration inklusive betalning och       
   rapportering av sociala avgifter och skatt
•  Utbetalning av lön till ditt konto

BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 2020

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.

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

6.



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

Varje aktiebolag i Sverige är skyldiga att upprätta och 
föra aktiebok med förteckning över bolagets aktier 
och dess ägare. Att föra aktiebok är ett lagkrav enligt 
Aktiebolagslagen och när ändringar i bolagets 
ägarstruktur sker ska aktieboken uppdateras.

För att förenkla denna hantering har Modern Ekonomi 
lanserat tjänsten Modern Aktiebok – en digital a
ktiebok. Modern Aktiebok erbjuder trygg förvaltning 
av ert bolags aktiebok, full tillgänglighet och 
säkerställer att lagkrav för bolagets aktiebok uppfylls.

MODERN AVtALSHANtERING 
Med hjälp av Modern Avtalshantering får ni full kontroll 
över när era avtal löper ut, systemets alarmfunktion 
kommer skicka påminnelser till er via mail. Alla  
berörda har maximal tillgänglighet: var som helst, 
när som helst, via internet eller mobiltelefon.  

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

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

Fördelar:
•   Tillgänglighet
•   Flexibilitet
•   Trygghet
•   Tidsbesparande

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

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

7.

modern

AVTAL
Elsa Larsson



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

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

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

Fördelar:
•  Kvitton kan tas emot via e-mail
•  Stöd för digitala kvitton
•  Automatiskt kontera utläggen genom enkla val, t.ex.             
   vid representation
•  Hantera inrikes- och utrikestraktamenten
•  Registrera milersättning med koppling till elektroniska  
   körjournaler
•  Hantera utläggsrapporter för ett eller flera företag
•  Sätt upp attest- och godkännandefunktion

BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 2020
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UTLÄGG   & RESA

Resturangen
Brofiket Öppet 10.00 - 22

2 dagens              179

Dryck             Läsk 25
 

 

       

 

Moms: 102

         Summa: 408

ResturangenBrofiket Öppet 10.00 -
2 dagens            
Kaffe           

MomsTotal

modern



OMSättNING OcH RESuLtAt 
Koncernens omsättning för räkenskapsårets sista sex 
månader uppgick till 51,5 (51,8) MSEK. Moderbolagets 
omsättning för perioden uppgick till 1,1 (1,2) MSEK. 

Ackumulerat var koncernens omsättning 108,0 (106,0) 
MSEK och moderbolagets omsättning var 2,2 (2,4) MSEK.

Koncernens resultat för räkenskapsårets sex sista 
månader före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 
(0,8) MSEK.  Moderbolagets resultat före avskrivningar 
(EBITDA) uppgick till -1,0 (0,2) MSEK. 

Ackumulerat var koncernens resultat före avskrivningar 
(EBITDA) 2,6 (2,2) MSEK och moderbolagets resultat före 
avskrivningar (EBITDA) -1,0 (0,3) MSEK. 

 
fINANSIELL StäLLNING 
Koncernens totala kassaflöde för perioden  
april-sep uppgick till 0,4  (1,1) MSEK. 
Moderbolagets kassaflöde var under samma 
period 0,2 (1,0) MSEK. 

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens
 slut till 1,7 (1,3) MSEK. 

Koncernens soliditet vid periodens utgång var 
17,04% och moderbolagets soliditet var 97,28%.  

pERSONAL

Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 115 
personer, varav 95 kvinnor, d.v.s. 83%.  
Vid periodens början uppgick antalet anställda till 
132 personer, varav 109 kvinnor, d.v.s. 83%.

FINANSIELL 
INFORMATION
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REDOVISNINGSpRINcIpER

Rapporten är upprättad enligt årsredovisnings-
lagen (1995:1554) och därmed i enlighet med 
god redovisningssed, med vilket bl. a. avses att  
tillämpliga delar av Bokföringsnämndens 
allmänna råd och vägledningar till dessa 
allmänna råd har efterlevts.

NäRStÅENDEtRANSAKtIONER
Inga närståendetansaktioner finns eller 
har skett under perioden.

KONcERNREDOVISNINGEN OMfAttAR:
» Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ)
» Modern Ekonomi Sverige AB
» Modern Bolagsservice AB
» Molivo 4 Sverige AB
» ME Finans AB
» Modern Avveckling AB

utDELNING
Någon utdelning föreslås ej.

Denna rapport har ej granskats av 
Bolagets revisor. 

ÅRSStäMMA 
Årsstämman hålls den 21 januari 2021 klockan 14,00 
 i bolagets lokaler på Varnhemsgatan 12 i Skövde.

KOMMANDE  RAppORttILLfäLLE:
Årsredovisningen kommer att finnas på vår 
hemsida från den 30 december 2020. 

Nästa delårsrapport kommer att publiceras 
den 29 april 2021.

9.

Innevarande räkenskapsår omfattar tiden 
oktober 2019 - september 2020. 
Jämförelsesiffrorna inom parantes avser 
samma period föregående räkenskapsår.



10.

RESULTATRÄKNING 
I SAMMANDRAG (KSEK)

BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 2020

KONCERNEN MODERBOLAGET

        2020           2019           2019-2020  2018-2019                  2020            2019      2019-2020      2018-2019
  APR-SEP              ARP-SEP       OKT-SEP     OKT-SEP            APR-SEP      APR-SEP        OKT-SEP         OKT-SEP

Omsättning      51 491  51 835 108 040     106 030   1 080    1 238    2 243        2 448
Rörelsens kostnader                            -50 981 -50 993     -105 410    -103 799       -2 074   -1 088   -3 148       -2 190
Rörelseresultat före av- 
och nedskrivningar                                   510            842     2 630    2 231          -994              150      -905     258   
Avskrivningar                                        -1 057  -1 122   -2 117        -2 214                -           -           -               -
Rörelseresultat före nedskrivningar     -547     -280       513         17          -994       150      -905          258
Finansiella poster                                  -33       -58      -110           -142                -           -           -               -
Resultat efter finansiella poster              -580     -338       403           -125          -994       150      -905          258
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BALANSRÄKNING  
I SAMMANDRAG (KSEK) 

KONCERNEN MODERBOLAGET

Anläggningstillgångar         
Immateriella tillgångar                                         5 960   7 937                      -        -
Materiella tillgångar                                            382      387                      -        -
Finansiella tillgångar                                         2 181   1 239             55 204     57 904
Omsättningstillgångar         
Omsättningstillgångar                                       46 385 40 122                    86   242
Likvida medel                                                  1 667   1 292               1 379       1 088
Summa tillgångar                                      56 575        50 977            56 669    59 234
         
Eget kapital  och skulder         
Aktiekapital                                                18 281 18 281             18 281     18 281
Annat eget kapital inkl årets resultat            -9 057  -8 973             36 848     37 753
Minoritetsintresse                                            414      269                      -        -
Summa eget kapital                                        9 638          9 577            55 129    56 034
         
Avsättningar               -                    -                      -        -
         
Långfristiga skulder         
Skulder till kreditinstitut                             14 327 14 278                      -        -
Övriga skulder                                                         -           -                      -        -
Kortfristiga skulder         
Skulder till kreditinstitut                                 800               800                      -        -
Övriga skulder                                               31 810          26 322               1 540       3 200
Summa skulder                                              46 937         41 400              1 540     3 200
                                                                                                              - 
Summa skulder och eget kapital                  56 575         50 977            56 669    59 234

2020-09-30   2019-09-30                 2020-09-30      2019-09-30
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KASSAFLÖDESANALYS 
(KSEK) 

KONCERNEN MODERBOLAGET

  Resultat efter finansiella poster                        -580     -338     403            -125  -994        150     -905         258
  Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:     -190   1 330     867  2 419       -            1         -1      1
Kassaflöde från den löpande verksamheten     -770     992        1 270  2 294  -994       151     -906  259
före förändring av rörelsekapital         
         
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital         
   Förändring av kortfristiga fordringar             4 629  5 793  -6 165        -1 461             97     1 638      154  673
   Förändring av kortfristiga skulder                     -5 415 -3 281   5 342    -825         1 094       -770   1 043 -638
Kassaflöde från löpande verksamheten           -1 556      -3 504            447  2 930                 197     1 019     291  294
         
Investeringsverksamheten         
    Förvärv av immateriella anläggningstillgångar           -          -          -          -       -           -          -      -
    Förvärv av materiella anläggningstillgångar           -      -40     -132       -40       -           -          -      -
    Förvärv av finansiella anläggningstillgångar           -          -         -                   -       -           -          -      -
    Avyttring av anläggningstillgångar                      11          -       11                 -       -           -          -      -
Kassaflöde från investeringsverksamheten          11      -40    -121            -40      0          0         0     0
        
Finansieringsverksamheten         
   Nyemission/teckningsoptioner            -         -                   -          -       -           -          -             -
   Amortering lån/Upptagna lån                     1 975        -2 369       49 -2 715       -           -          -      -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  1 975        -2 369      49 -2 715      0          0         0     0
         
Periodens kassaflöde                                430         1 095           375     175           197     1 019     291 294
   Likvida medel vid periodens början               1 237            197  1 292  1 117         1 182           69   1 088 794
   Ändrad koncernstruktur                                      -         -                  -         -                -                    - 
Likvida medel vid periodens slut                          1 667 1 292  1 667 1 292       1 379     1 088  1 379      1 088

              2020             2019          2019-2020        2018-2019                     2020              2019      2019-2020  2018-2019
        APR-SEP       APR-SEP        OKT-SEP       OKT-SEP               APR-SEP        APR-SEP         OKT-SEP     OKT-SEP

Den löpande verksamheten
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13.

NYCKELTAL  
(KSEK) 

FÖRÄNDRING  
I EGET KAPITAL (KSEK)

KONCERNEN MODERBOLAGET

Ingående eget kapital, inkl minoritet          10 560     10 149          9 577        9 939   56 123     55 884       56 034        55 776
Kapitaltillskott                                                        -       -                 -               -            -        -                 -                 - 
Omräkningsdifferens/Förändring minoritet               200    -90            200            -92            -        -                 -                 -
Periodens resultat före skatter                       -580         -338            403          -125       -994    150     -905             258
Skatter                                                         -542  -145           -542          -145            -        -            -           -
Eget kapital vid periodens utgång, inkl minoritet   9 638       9 577         9 638        9 577   55 129     56 034       55 129       56 034

                   2020     2019         2019-2020      2018-2019                      2020               2019         2019-2020        2018-2019
             APR-SEP          APR-SEP            OKT-SEP         OKT-SEP                APR-SEP         APR-SEP            OKT-SEP          OKT-SEP

KONCERNEN MODERBOLAGET

Justerat eget kapital inkl minoritet                             9 638   9 577    9 638             9 577       56 034   55 766    56 034  55 776
Soliditet                                                              17,04% 18,97% 17,04%         18,79%      97,28%  94,60%   97,28%          94,60%
Antal aktier vid periodens början                     14 774 008   14 774 008     14 774 008    14 774 008           14 774 008   14 774 008      14 774 008    14 774 008
Antal aktier vid periodens slut                    14 774 008   14 774 008      14 774 008   14 774 008           14 774 008   14 774 008      14 774 008    14 774 008
Genomsnittligt antal aktier                                14 774 008    14 774 008     14 774 008   14 774 008           14 774 008   14 774 008      14 774 008    14 774 008
Antal aktier vid periodens slut         
efter full utspädning                                            14 774 008    14 774 008     14 774 008   14 774 008            14 774 008   14 774 008      14 774 008    14 774 008
Genomsnittligt antal aktier          
efter full utspädning                                            14 774 008    14 774 008     14 774 008   14 774 008           14 774 008   14 774 008      14 774 008    14 774 008
         
Nettoresultat per aktie, SEK                                          -0,04     -0,02     0,03              -0,01          -0,07       0,01       -0,06      0,02
Nettoresultat per aktie efter 
full utspädning, SEK                                                      -0,04     -0,02     0,03              -0,01          -0,07       0,01       -0,06      0,02

                   2020     2019         2019-2020      2018-2019                      2020               2019         2019-2020        2018-2019
             APR-SEP         APR-SEP            OKT-SEP         OKT-SEP                APR-SEP         APR-SEP            OKT-SEP          OKT-SEP



14.

KONTAKTINFORMATION

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

HÄR FINNS VI
 
ENKöpING              021-470 36 00 
 
fALKöpING            0515- 68 56 00 
 
GötEBORG             031-383 93 00 
 
HALLStAHAMMAR   0220-71 73 00 
 
JöNKöpING            036-550 14 00 
 
KARLStAD              054-770 22 01 
 
KuNGSBAcKA         0300-53 02 83 
 
LuDVIKA                0240-57 10 00 
 
SKöVDE                 0500-78 35 10 
 
SuNDByBERG         08-120 515 00 
 
VäStERÅS             021-470 36 00 
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