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modern ekonomi sverige holding ab  

(publ) 

delÅrsraPPorT JUli 2014 - deCember 2014 

Jämförelsesiffror är helt och hållet hänfört till den avyttrade förlagsverksamheten i 
bolagets tidigare firma, mediaprovider scandinavia ab och har inget med den nuva-
rande verksamheten inom modern ekonomi att göra. 

omsättningen för nuvarande verksamhet jämfört med samma period förra året har 
ökat med 28 %. resultatförbättringen (ebidTa) är 83%. 

okTober 2014-deCember 2014  

•	 koncernens resultat före avskrivningar (ebiTda) uppgick till -0,7 (12,4) msek
•	 moderbolagets resultat före avskrivningar (ebiTda) uppgick till -0,3 (12,4) msek
•	 koncernens omsättning uppgick till 23,6 (19,2) msek
•	 moderbolagets omsättning uppgick till 0,0 (19,2) msek

JUli 2014- deCember 2014 (JanUari 2013-deCember 2013) 

•	 koncernens resultat före avskrivningar (ebiTda) uppgick till -0,9 (10,3) msek
•	 moderbolagets resultat före avskrivningar (ebiTda) uppgick till -0,4 (10,3) msek
•	 koncernens omsättning uppgick till 39,5 (31,2) msek
•	 moderbolagets omsättning uppgick till 0,0 (31,2) msek
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s
å har vi lagt bolagets andra kvartal för räkenskapsåret 2014/2015 bakom oss. den positiva trenden håller i sig och 
både omsättning och resultat fortsätter att förbättras. omsättningsökningen för nuvarande verksamhet jämfört med 
samma period förra året uppgår till 28 %. resultatförbättringen (ebidTa) jämfört med samma period förra året upp-
går till 83%. 

i och med att vi nu går in i bolagets tredje kvartal går vi också in i modern ekonomis högsäsong. i januari drar arbetet med 
kontrolluppgifter igång, vilket bland annat innebär att vår löneavdelning jobbar för högtryck. efter det kommer också bok-
sluts- och deklarationsarbetet för företag med räkenskapsår som avslutas 31 december igång. detta innebär att redovisnings-
branschen och modern ekonomi nu träder in i en period med högdebiterade tjänster, vilket i sin tur gör att företaget denna 
period tjänar mer pengar. som vi tidigare beskrivit är bolagets två första kvartal lågsäsong då vi har möjlighet att vidareutbilda 
våra medarbetare och stärka organisationen för vintern och vårens högsäsong. 

i mitten av januari hade vi en konferens med våra kontorschefer inom modern ekonomi. syftet med konferensen var att tillsam-
mans planera för framtiden i koncernen. känslan vi har med oss är att vi med detta arbete står väl rustade för att bli ännu stör-
re och bättre i framtiden. Tillsammans har vi en ambition att bli det ledande företaget för ekonomitjänster som förser svenskt 
näringsliv med beslutsunderlag. 

redovisningsmarknaden har historiskt varit mycket fragmenterad och bestått av en mängd mycket små aktörer. Under se-
nare år har större enheter uppstått genom uppköp av större revisionsbyråer som ett komplement till revisionsverksamheten. 
marknaden har dock saknat en stark självständig aktör med sin utgångspunkt i redovisning och rådgivning, där man inte be-
driver revisionsverksamhet. 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 långa erfarenhet av att bygga lön-
samma och personliga kundrelationer.

det koncept som modern ekonomi representerar möter därför 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 då  
företaget syselsätter 160 anställda och franchiseanställda, men även genom de egenutvecklade digitala lösningarna som till 
exempel fakturascanning, avtalshantering och andra onlinetjänster. 

modern ekonomis unika konkurrensfördel är att kunna kombinera erfarenhet av personliga kundrelationer med stora gemen-
samma resurser som medför möjligheter som inte kan erbjudas via mindre byråer. ett exempel på detta är att kunna bidra med 
finansiering till kunderna via fakturabelåning. här medför genuin kundkännedom samt finansiell styrka en unik fördel som inte 
kan eller kommer att erbjudas av andra byråer.

ett fåtal likande affärskoncept finns etablerade på marknaden. en avgörande skillnad är dock att modern ekonomi har en star-
kare uttalad inriktning på rådgivning samt att man via egna exklusiva digitala lösningar kan erbjuda värdefulla tilläggstjänster 
som ger tydliga mervärden för kunden inom såväl administration som analys och affärsutveckling. 

Frans Blom 
vd

modern ekonomi sverige holding ab (publ)
www.modernekonomi.se

VD  
kommentar
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VIktIGa hÄndelser Under Perioden

FöRväRv av vERKsaMhEt

den 15 augusti 2014 tecknades avtal om att modern ekonomi 

förvärvade eY:s redovisningsavdelning i göteborg. Tillträdet var 

den 1 oktober. kontoret är beläget på odinsgatan. efter förvär-

vet sysselsätter vi cirka 40 medarbetare i göteborg.

FusION

styrelsen i modern ekonomi och styrelsen för sex av dess dotterbo-

lag har beslutat att genomföra en fusion. dotterbolagen kommer 

överföras till moderbolaget modern ekonomi sverige ab.

styrelserna för modern ekonomi sverige ab och dotterbolagen 

modern ekonomi skaraborg ab, modern ekonomi hallstahammar 

ab, modern ekonomi stockholm ab, modern ekonomi göteborg 

ab, modern ekonomi kungsbacka ab och modern ekonomi gnes-

ta ab har beslutat att bolagen skall fusioneras genom att dotterbo-

lagen går upp i moderbolaget. moderbolaget skall därvid överta 

samtliga tillgångar och skulder i de överlåtande bolagen, vilka där-

efter skall upplösas utan att träda i likvidation. kunderna påverkas 

inte av sammanslagningen och kommer att tillhöra samma kontor 

samt ha samma kontaktperson som tidigare. 

ÅRsstäMMa

den 25 november 2014 hölls årsstämma i bolaget. På stämman 

antogs styrelsens samtliga förslag. nedan följer information om 

besluten:

Beslut om röstlängden

stämman beslutade att godkänna röstlängden.

 

Fastställande av resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet

stämman beslöt att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- 

och balansräkningarna, att disponera årets resultat i enlighet med 

styrelsen förslag, samt, att bevilja styrelsen och verkställande direk-

tören ansvarsfrihet för sin förvaltning av bolagets angelägenheter 

under räkenskapsåret.

Ändrad bolagsordning

styrelsen skall, till den del den utses av årsstämman, bestå 

av lägst tre och högst sex ledamöter med högst en styrel-

sesuppleant. bolaget skall antingen ha en eller två revisorer 

med högst två suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag. 

Beslut om arvode för ledamöter och revisor

För uppdrag som ledamöter skall arvode utgå till staffan gavel 

med 1,5 prisbasbelopp och till mats olsson, roy blom och bo eriks-

son utgår 0,5 prisbasbelopp. beloppen är angivna inklusive sociala 

avgifter. arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande samt revisor

För tiden till dess nästa årsstämma hållits omvaldes staffan gavel, 

roy blom, bo eriksson och mats olsson som ledamöter med mats 

olsson som ordförande. Till suppleant till dess nästa årsstämma hål-

lits valdes anders olsson.

grant Thornton sweden ab valdes till revisor.

Bemyndigande om emission

stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga 

styrelsen att i samband med företagsförvärv, vid ett eller flera till-

fällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om nyemission 

av aktier i bolaget med eller utan avvikelse från aktieägares före-

trädesrätt, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport. 

bemyndigandet skall omfatta högst 2 825 000 aktier. skälet till 

avvikelse från företrädesrätten är att bolaget skall kunna emittera 

aktier som likvid i samband med företagsförvärv. emissionskursen 

skall fastställas enligt gällande marknadsförhållanden.

emission av teckningsoptioner

stämman beslöt att bolaget ska emittera högst 100 000 tecknings-

optioner. rätt att teckna teckningsoptioner skall tillkomma högst 30 

ledande befattningshavare och anställda.

VIKTIGA  
HÄnDeLSer UnDer PerIoDen
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Ny KONtORschEF sKövDE

den 3 november 2014 hade vi nöjet att hälsa merlina Poljak käll 

välkommen till tjänsten som kontorschef för kontoret i skövde. 

hon kommer närmast från en tjänst som vd på systrarna odhs 

hemtjänst ab. hon har tidigare också jobbat som skatterevisor 

på skatteverket, vilket bidrar till att göra henne väl lämpad som 

kontorschef inom modern ekonomi. Tidigare kontorschef för 

hela skaraborg var mats olsson, som fortsatt kommer att vara 

verksam som kontorschef på kontoret i Falköping och som sty-

relseordförande i modern ekonomi sverige holding ab.

Ny KONtORschEF hallstahaMMaR Och västERÅs

den 1 december tillträdde Joakim Jurstrand tjänsten som kon-

torschef för kontoren i hallstahammar och västerås. Joakim har 

närmast jobbat som redovisningskonsult inom modern ekonomi 

hallstahammar. Tidigare har Joakim bland annat arbetat som 

kontorschef inom lrF konsult, där han varit verksam i 13 år. Tidi-

gare kontorschef för hallstahammar var roy blom, som fortsatt 

kommer att vara aktiv inom me konsult.
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J
ämförelsesiffror är helt och hål-
let hänfört till den avyttrade 
förlagsverksamheten i bolagets 
tidigare firma, mediaprovider 
scandinavia ab och har inget 

med den nuvarande verksamheten inom 
modern ekonomi att göra. 

innevarande räkenskapsår omfattar tiden 
juli 2014 - juni 2015. Föregående räken-
skapsår omfattade tiden januari 2013 
- juni 2014. detta innebär de ackumu-
lerade siffrorna för föregående år avser 
perioden januari 2013 - december 2013. 
och kvartalet uppgifter avser då föregå-
ende räkenskapsårs fjärde kvartal.

OMsättNINg Och REsultat
inom redovisningsbranschen ligger 
tyngdpunkten av de högdebiterande 
verksamheterna under kalenderårets 
första hälft. då skall de flesta årsredovis-
ningar och inkomstdeklarationer faststäl-
las. därför ligger stor del av utbildningen 
av bolagets medarbetare under hösten. 
detta medför att bolaget redovisar för-
lust under räkenskapsårets första hälft 
för att sedan tjäna pengar under våren. 

Q4Q3Q2Q1

koncernens omsättning för räkenskaps-
året andra kvartal uppgick till 23,6 
(19,2) msek. moderbolagets omsätt-
ning för perioden uppgick till 0,0 (19,2) 
msek. ackumulerat var koncernens om-
sättning 39,5 (31,2) msek och moderbo-
lages omsättning var 0,0 (31,2) msek.

koncernens resultat före avskrivningar 
(ebiTda) uppgick till -0,7 (12,4) msek. 
moderbolagets resultat före avskriv-
ningar (ebiTda) uppgick till -0,3 (12,4) 
msek. 

ackumulerat är motsvarande -0,9 (10,3) 
msek för koncernen och -0,4 (10,3) 
msek för moderbolaget. 
 
eftersom jämförelsesiffrorna föregå-
ende år inte är hänförliga till verksam-
heten i modern ekonomi kommer här 
som förtydligande information om 
modern ekonomis andra kvartal 2013. 
omsättningen uppgick till 16,9 msek. 
resultatet före avskrivningar (ebiTda) 
uppgick till -2,2 msek. 
ackumulerat uppgick omsättningen till 
30,8 msek och resultatet för avskriv-
ningar (ebidTa) uppgick till -3,1 msek.

FINaNsIEll ställNINg
koncernens totala kassaflöde för perio-
den juli-december uppgick till -7,6 (0,7) 
msek. moderbolagets kassaflöde var 
under samma period -4,2 (0,8) msek. 

koncernens likvida medel uppgick vid 
periodens slut till 2,9 (0,8) msek. 

koncernens soliditet vid periodens 
utgång var 16,4% och moderbolagets 
soliditet var 98,1%.   

PERsONal
antalet anställda uppgick vid periodens 
slut till 112 (0) personer, varav 23% (0%) 
män, 77% (0%) kvinnor. vid periodens 
början uppgick antalet anställda till 
89 personer, varav 22% män och 88% 
kvinnor.

INvEstERINgaR
investeringar i materiella anläggnings-
tillgångar under kvartalet uppgick till 544 
ksek.
 
investeringar i finansiella anläggningstill-
gångar uppgick till 7 msek och avyttring 
av finansiella anläggningstillgångar upp-
gick till 1,5 msek.

    
KOMMaNDE 

RaPPORttIllFällEN: 
 

» Q3 - 29 April 2015  

» BOKslutsKOMMuNIKé -  
24 september 2015

REDOvIsNINgsPRINcIPER
rapporten är upprättad enligt 
(1995:1554) årsredovisningslagen och 
därmed i enlighet med god redovis-
ningssed, med vilket bl. a. avses att till-
lämpliga delar av bokföringsnämndens 
allmänna råd och vägledningar till dessa 
allmänna råd har efterlevts.

koncernredovisningen omfattar 
modern ekonomi sverige holding 
ab (publ), modern ekonomi sverige 
ab, modern ekonomi hallstahammar 
ab, modern ekonomi stockholm 
ab, modern ekonomi skaraborg ab, 
modern ekonomi göteborg ab, modern 
ekonomi kungsbacka ab, modern 
ekonomi gnosjöregionen ab, modern 
ekonomi gnesta ab, me Finans ab samt 
CmPartner ab.

denna rapport har ej granskats av 
bolagets revisor.

redovisningsbranschens intjäningsförmåga över året.

FInAnsIell  
InFormatIon
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reSULtatrÄknInG I SammanDraG (kSek)      
                                                       
                                                     
                                      konCernen                                                                     moDerBoLaGet

                                                           2014                 2013             2014                 2013                                     2014             2013             2014            2013
                                                          Jul-Dec            JAn-Dec          Okt-Dec            Okt-Dec               Jul-Dec         JAn-Dec         Okt-Dec        Okt-Dec

                                                              

omsättning 39 476 31 236 23 619 19 226 - 31 236 - 19 226

rörelsens kostnader -40 379 -20 922 -24 301 -6 866 -385 -20 917 -283 -6 865

resultat före avskrivningar 
(eBItDa)

-903 10 314 -682 12 360 -385 10 319 -283 12 361

avskrivningar -895 -146 -536 -13 - -146 - -13

rörelseresultat (eBIta) -1 798 10 168 -1 218 12 347 -385 10 173 -283 12 348

Finansiella poster -214 -994 -99 -767 - -994 - -767

resultat efter finansiella poster -2 012 9 174 -1 317 11 580 -385 9 179 -283 11 581

skatt - - - - - - - -

minoritetens andel 626 - 423 - - - - -

Periodens resultat -1 386 9 174 -894 11 580 -385 9 179 -283 11 581

omsättning 39 476 30 781 23 619 16 906

rörelsens kostnader -39 994 -33 876 -24 168 -19 066

resultat före avskrivningar (eBItDa) -518 -3 095 -549 -2 160

avskrivningar -895 -581 -511 -315

rörelseresultat (eBIta) -1 413 -3 676 -1 060 -2 475

Finansiella poster -214 -119 -99 -81

resultat efter finansiella poster -1 627 -3 795 -1 159 -2 556

skatt - - - -

minoritetens andel -128 113 -63 79

Periodens resultat -1 755 -3 682 -1 222 -2 477

JÄmFÖreLSe meD reDoVISnInGSVerkSamHeten Q2 2014-2015

                                                  
moDern ekonomI SVerIGekonCernenS reSULtatrÄknInG I SammanDraG (kSek)                                                                     
                                                           
                                                                       2014                    2013                2014                  2013                                  
                                                                       J ul-Dec               Jul-Dec             Okt-Dec             Okt-Dec               
                                                              

den jämförelse som presenteras ovan är missvisande eftersom föregående år avser mediaprovider scandinavias verksamhet där 

det finns en betydande ackordsvinst med i siffrorna. detta har ingen som helst anknytning till modern ekonomis verksamhet. 

som ytterligare information presenterar vi därför modern ekonomi sveriges siffror innevarande och föregående år nedan. 
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BaLanSrÄknInG I SammanDraG (kSek)                       
   
                                     
                                konCernen                                        moDerBoLaGet

                                      2014-12-31         2013-12-31                                   2014-12-31         2013-12-31

balansomslutning 56 968 909 56 817 1 481

anläggningstillgångar 13 518 0 50 558 574

omsättningstillgångar 43 450 909 6 259 907

eget kapital 5 319 351 55 736 364

minoritetsintresse 4 007 - - -

avsättningar 1 123 - - -

långfristiga skulder 19 263 - 554 560

kortfristiga skulder 27 256 558 527 557
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kaSSaFLÖDeSanaLYS (kSek)                          
              
            

            konCernen                                    moDerBoLaGet
 
                                                                                         2014            2013            2014             2013                       2014          2013         2014           2013
                                                                                    Jul-Dec        JAn-Dec       Okt-Dec       Okt-Dec                   Jul-Dec     JAn-Dec      Okt-Dec       Okt-Dec  

Den löpande verksamheten

resultat efter finansiella poster -2 012 9 174 -1 317 11 580 -385 9 179 -283 11 581

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet: 1 142 121 534 13 - 146 - 13

kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital

-870 9 295 -783 11 593 -385 9 325 -283 11 594

kassaflöde från förändring i rörelsekapital

Förändring av kortfristiga fordringar -6 346 3 504 -5 541 2 469 -3 908 3 449 -1 090 2 469

Förändring av kortfristiga skulder 1 980 -15 408 6 818 -17 118 64 -15 275 120 -17 121

kassaflöde från löpande verksamheten -5 236 -2 609 494 -3 056 -4 229 -2 501 -1 253 -3 058

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -559 -30 -544 - - -30 - -

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -7 750 - -7 000 - - - - -

avyttring av anläggningstillgångar 1 491 361 1 491 292 - 292 - 292

kassaflöde från investeringsverksamheten -6 818 331 -6 053 292 - 262 0 292

Finansieringsverksamheten

nyemission/teckningsoptioner 10 3 012 3 3 012 10 3 012 3 3 012

amortering lån/Upptagna lån 4 460 - -1 681 - - - -

kassaflöde från finansieringsverksamheten 4 470 3 012 -1 678 3 012 10 3 012 3 3 012

Periodens kassaflöde -7 584 734 -7 237 248 -4 219 773 -1 250 246

likvida medel vid periodens början 10 459 111 10 112 597 4 463 70 1 494 597

Ändrad koncernstruktur - - - - - - -

Likvida medel vid periodens slut 2 875 845 2 875 845 244 843 244 843
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FÖrÄnDrInG eGet kaPItaL (kSek) 
                        
 
                                                                           
                                         konCernen                                       moDerBoLaGet
 
                                                                     2014             2013            2014             2013                        2014            2013             2014             2013
                                                                 Jul-Dec        JAn-Dec        Okt-Dec      Okt-Dec                   Jul-Dec        JAn-Dec       Okt-Dec       Okt-Dec                     
                                                                       

ingående eget kapital 6 696 -13 640 6 211 -14 241 56 111 -11 827 56 016 -14 229

nyemission/teckningsoptioner 10 3 012 3 3 012 10 3 012 3 3 012

nedläggning av dotterbolag - 1 806 - - - - - -

Periodens resultat -1 386 9 174 -894 11 580 -385 9 179 -283 11 581

omräkningsdifferens inklusive mi-
noritet

- - - - - - - -

eget kapital vid periodens utgång 5 319 351 5 319 351 55 736 364 55 736 364

nYCkeLtaL (kSek)                                                                
 
                                                         
                                   konCernen                                                     moDerBoLaGet
 
                                                         2014                  2013                   2014                 2013                                 2014                  2013                   2014                 2013
                                                    Jul-Dec              JAn-Dec               Okt-Dec           Okt-Dec                           Jul-Dec              JAn-Dec             Okt-Dec             Okt-Dec    

Justerat eget kapital 5 319 351 5 319 351 55 736 364 55 736 364

soliditet 16,4% 38,6% 16,4% 38,6% 98,1% 24,6% 98,1% 24,6%

antal aktier vid periodens 
början

14 774 008 161 630 180 14 774 008 161 630 180 14 774 008 161 630 180 14 774 008 161 630 180

antal aktier vid periodens slut 14 774 008 161 630 180 14 774 008 161 630 180 14 774 008 161 630 180 14 774 008 161 630 180

genomsnittligt antal aktier 14 774 008 161 630 180 14 774 008 161 630 180 14 774 008 161 630 180 14 774 008 161 630 180

antal aktier vid periodens slut 
efter full utspädning

15 094 008 161 630 180 15 094 008 161 630 180 15 094 008 161 630 180 15 094 008 161 630 180

genomsnittligt antal aktier 
efter full utspädning

15 083 573 118 251 896 15 073 138 161 630 180 15 083 573 118 251 896 15 073 138 161 630 180

nettoresultat per aktie, sek neg. 0,06 neg. 0,07 neg. 0,06 neg. 0,07

eget kapital per aktie, sek 0,36 0,00 0,36 0,00 3,77 0,00 3,77 0,00
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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 nasdaq stockholm First north: Consensus asset management ab - Tfn: +46 (0)31 745 50 00 
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