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Delårsrapport

modern ekonomi sverige holding ab 

delÅrsraPPorT JUli 2014 - sePTember 2014 

•	 koncernens resultat före avskrivningar (ebiTda) uppgick till -0,2 (-0,6) msek
•	 moderbolagets resultat före avskrivningar (ebiTda) uppgick till -0,1 (-0,6) msek
•	 koncernens omsättning uppgick till 15,9 (3,3) msek
•	 moderbolagets omsättning uppgick till 0,0 (3,3) msek
•	 nytt förvärv i göteborg

Q1
2014

(publ.)
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n
u har det första kvartalet på vårt räkenskapsår som påbörjades den 1 juli 2014 passerat. i redovisningsbranschen 
är hösten lika med lågsäsong vilket innebär att det är under den tiden passar vi på att vidareutbilda våra medarbe-
tare och stärker organisationen för den kommande högsäsongen under vintern och våren. hösten är också den tid 
på året då vi vidareutvecklar våra system och arbetssätt så att vi står bra rustade inför högsäsongen. inom redovis-
ningsbranschen ligger alltså tyngdpunkten av de högdebiterande verksamheterna under kalenderårets första hälft.  

den 24-25 september ställde modern ekonomi ut på ekonomi- & Företagsmässan i kista. en mässa med inriktning på kunskap 
och inspiration för ekonomer och företagare. vi medverkade för att dela med oss av våra erfarenhet av att vara en modern 
redovisningsbyrå med rikstäckande resurser. vi vill tacka alla som besökte vår monter under mässdagarna. dessutom hade jag 
personligen nöjet att delta i en paneldebatt där några av landets framgångsrika företagare i vår bransch delade med sig av 
sina erfarenheter. 

modern ekonomi erbjuder via våra auktoriserade redovisningskonsulter och medarbetare kvalificerade redovisningstjänster 
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 hög lönsamhet och tillväxt. samtidigt 
medför de tjänster som modern ekonomi levererar en relativt låg riskprofil genom att kundföretagen har ett löpande behov av 
dessa tjänster och därför är långsiktiga kunder. 

redovisningsbranschen påverkas allt mer av teknikutvecklingen och digitala lösningar som till exempel fakturascanning efter-
som digital rapportering möter en ökad efterfrågan bland kunderna. detta friställer även tid från administration och legal rap-
portering till att arbeta mera med rådgivningstjänster som skapar tydliga mervärden och lönsamhet för kunderna. inom detta 
område står sig modern ekonomi starkt genom att ha en egen iT-avdelning som har utvecklat unika lösningar inom scanning, 
analys och presentation som kan utnyttjas i alla typer av kundrelationer för såväl administration som rådgivning. 

ett fortsatt aktivt nyföretagande kombinerat med att allt fler företag avstår revision för att skapa redovisningskvalitet i pro-
duktionen istället för genom kontroll i efterhand och att en höjning av gränsvärdena för revisionsplikt förväntas, medför en 
förväntad kraftig ökning av kundvolymen under de kommande åren. detta i kombination med branschens historiskt långa 
kundrelationer ger en stark utgångspunkt för framtida tillväxt och lönsamhet.

Frans Blom 
vd

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

VD  
kommentar
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VIktIGa hÄndelser Under Perioden

Nytt KONtOR I götEbORg

den 15 augusti tecknades avtal om att modern ekonomi förvärvar 

eY:s redovisningsavdelning i göteborg. detta innebär att vi etable-

rade ytterligare ett kontor i göteborg där vi nu sysselsätter cirka 40 

medarbetare. Tillträdesdag till det nya kontoret var den 1 oktober. 

efter det att vårt nya kontor i göteborg är integrerat i verksamheten 

sysselsätter modern ekonomi cirka 160 medarbetare genom ägda re-

dovisningsbyråer och frachiseanslutna. 

tEcKNINg av tEcKNINgsOptIONER

det är glädjande att konstatera att samtliga som blivit erbjudna att 

teckna teckningsoptioner i bolaget har tackat ja och tecknat dessa. 

Totalt har arton personer tecknat i programmet. nedanstående per-

soner med insynsställning i bolaget har tecknat följande antal teck-

ningsoptioner:

mats olsson  45 000

staffan gavel  10 000

bo eriksson  10 000

roy blom   10 000

Frans blom  40 000

björn rosendahl  20 000

Johannes olsson  15 000

Carina Falk olofsson 10 000

annsofie Christensen   5 000

maria lindström  25 000

ME-DagaR

den 17-18 september gick våra medarbetardagar ”me-dagarna” av 

stapeln. detta är ett årligt evenemang där vi samlar alla medarbetare 

för utbildning och för att lära känna varandra bättre. Under den första 

dagens förmiddag hade vi allmän information om modern ekonomi 

och vad som är på gång. Under eftermiddagen hade vi grupparbeten 

där vi hade förmånen att få många bra synpunkter från våra medar-

betare på hur vi ska driva vår verksamhet framåt.

den andra dagen började med en inspirationsföreläsning av erik 

Fernholm. eftermiddagen ägnades åt utbildning i aktuella redovis-

ningsämnen. 

dagen innan me-dagarna, den 16 september samlade vi alla ledande 

befattningshavare i modern ekonomi för en dag på temat teambuil-

ding. det var en bra dag där vi tillsammans fick lösa många klurighe-

ter och på det sättet tränade förmågan att samarbeta. 

VIKTIGA  
HÄnDeLSer UnDer PerIoDen
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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 - september 2013. 
och kvartalet uppgifter avser då föregå-
ende räkenskapsårs tredje 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 första kvartal uppgick till 15,9 (3,3) 
msek. moderbolagets omsättning för 
perioden uppgick till 0,0 (3,3) msek. 
ackumulerat föregående år var koncer-
nens omsättning 12,0 msek och moder-
bolaget omsättning var 12,0 msek.

koncernens resultat före avskrivningar 
(ebiTda) uppgick till -0,2 (-0,6) msek. 
moderbolagets resultat före avskrivning-
ar (ebiTda) uppgick till -0,1 (-0,6) msek. 

ackumulerat föregående år var motsva-
rande -2,0 msek för koncernen och -2,0 
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 första kvartal 2013. 
omsättningen uppgick till 13,9 msek, 
personalkostnaderna uppgick till 11,0 
msek, avskrivningar uppgick till 0,3 
msek och resultatet före avskrivningar 
(ebiTda) uppgick till -0,9 msek. 

FINaNsIEll ställNINg
koncernens totala kassaflöde uppgick 
till -0,3 (0,4) msek. moderbolagets kas-
saflöde var under samma period -2,7 
(0,4) msek. 

koncernens likvida medel uppgick vid 
periodens slut till 10,1 (0,6) msek. 

koncernens soliditet vid periodens 
utgång var 20,0% och moderbolagets 
soliditet var 98,3%.   

pERsONal
antalet anställda uppgick vid periodens 
slut till 94 (18) personer, varav 23% (93%) 
män, 77% (7%) kvinnor. 

INvEstERINgaR
investeringar i materiella anläggnings-
tillgångar under perioden uppgick till 15 
ksek.

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.

    
KOMMaNDE 

RappORttIllFällE: 
 

Q2 29 Januari 2015

konsolideringen av koncernen har skett 
enligt regelverket om omvänt förvärv. 
detta innebär att modern ekonomi 
sverige ab i detta sammanhang be-
traktas som moderbolag fast modern 
ekonomi sverige holding ab (publ) är 
den juridiska modern. vid konsolidering-
en uppstod en fusionsdifferens på -2,4 
msek. metodiken medför också att det 
uppkommer ett betydande minoritetsin-
tresse på 35,22%. 

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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omsättning 15 857 12 010 15 857 3 347 - 12 010 - 3 347

rörelsens kostnader -16 078 -14 056 -16 078 -3 926 -102 -14 052 -102 -3 926

resultat före avskrivningar 
(eBItDa)

-221 -2 046 -221 -579 -102 -2 042 -102 -579

avskrivningar -359 -133 -359 -22 - -133 - -22

rörelseresultat (eBIta) -580 -2 179 -580 -601 -102 -2 175 -102 -601

Finansiella poster -115 -227 -115 -34 - -227 - -34

resultat efter finansiella poster -695 -2 406 -695 -635 -102 -2 402 -102 -635

skatt - - - - - - - -

minoritetens andel 203 - 203 - - - - -

Periodens resultat -492 -2 406 -492 -635 -102 -2 402 -102 -635

reSULtatrÄknInG I SammanDraG (kSek)      
                                                       
                                                     
                                                        konCernen                                                         moDerBoLaGet

                                                                    2014              2013             2014             2013                                   2014             2013               2014            2013
                                                                  Jul-Sep         Jan-Sep           Jul-Sep          Jul-Sep              Jul-Sep          Jan-Sep           Jul-Sep         Jul-Sep

                                                              

BaLanSrÄknInG I SammanDraG (kSek)                       
   
                                     
                                     konCernen                                     moDerBoLaGet

                                         2014-09-30         2013-09-30                                   2014-09-30         2013-09-30

balansomslutning 53 145 3 436 56 980 4 009

anläggningstillgångar 7 999 306 50 558 879

omsättningstillgångar 45 146 3 130 6 422 3 130

eget kapital 6 211 -14 240 56 016 -14 229

minoritetsintresse 4 429 - - -

långfristiga skulder 20 944 - 555 565

kortfristiga skulder 20 438 17 676 409 17 673
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kaSSaFLÖDeSanaLYS (kSek)                          
              
            

                          konCernen                                     moDerBoLaGet
 
                                                                                             2014             2013           2014            2013                                 2014           2013            2014           2013
                                                                                       Jul-Sep        Jan-Sep         Jul-Sep          Jul-Sep                             Jul-Sep         Jan-Sep          Jul-Sep         Jul-Sep 

Den löpande verksamheten

resultat efter finansiella poster -695 -2 406 -695 -635 -102 -2 402 -102 -635

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet: 608 133 608 20 - 124 - 20

kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital

-87 -2 273 -87 -615 -102 -2 278 -102 -615

kassaflöde från förändring i rörelsekapital

Förändring av kortfristiga fordringar -805 1 075 -805 -53 -2 818 980 -2 818 -53

Förändring av kortfristiga skulder -4 838 1 714 -4 838 1 085 -56 1 855 -56 1 085

kassaflöde från löpande verksamheten -5 730 516 -5 730 417 -2 976 557 -2 976 417

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -15 -30 -15 -30 - -30 - -30

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -750 - -750 - - - - -

avyttring av anläggningstillgångar - - - - - - - -

kassaflöde från investeringsverksamheten -765 -30 -765 -30 0 -30 0 -30

Finansieringsverksamheten

nyemission/teckningsoptioner 7 - 7 - 7 - 7 -

amortering lån/Upptagna lån 6 141 - 6 141 - - - - -

kassaflöde från finansieringsverksamheten 6 148 0 6 148 0 7 0 7 0

Periodens kassaflöde -347 486 -347 387 -2 969 527 -2 969 387

likvida medel vid periodens början 10 459 111 10 459 210 4 463 70 4 463 210

Ändrad koncernstruktur - - - - - - - -

Likvida medel vid periodens slut 10 112 597 10 112 597 1 494 597 1 494 597
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FÖrÄnDrInG eGet kaPItaL (kSek) 
                        
 
                                                                           
            konCernen                                      moDerBoLaGet
 
                                                                               2014             2013           2014           2013                                 2014            2013            2014           2013
                                                                         Jul-Sep        Jan-Sep        Jul-Sep       Jul-Sep                              Jul-Sep         Jan-Sep        Jul-Sep        Jul-Sep                      

ingående eget kapital 6 696 -13 640 6 696 -13 605 56 111 -11 827 56 111 -13 594

nyemission/teckningsoptioner 7 - 7 - 7 - 7 -

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

Periodens resultat -492 -2 406 -492 -635 -102 -2 402 -102 -635

omräkningsdifferens inklusive minoritet - - - - - - - -

eget kapital vid periodens utgång 6 211 -14 240 6 211 -14 240 56 016 -14 229 56 016 -14 229

nYCkeLtaL (kSek)                                                                
 
                                                         konCernen                                                 moDerBoLaGet
 
                                                                   2014                2013                   2014                2013                                 2014                 2013                   2014                 2013
                                                             Jul-Sep           Jan-Sep                  Jul-Sep            Jul-Sep                                Jul-Sep              Jan-Sep           Jul-Sep                Jul-Sep

Justerat eget kapital 6 211 -14 240 6 211 -14 240 56 016 -14 229 56 016 -14 229

soliditet 20,0% neg. 20,0% neg. 98,3% neg. 98,3% neg.

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

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

genomsnitligt antal aktier 
efter full utspädning

14 774 008 118 251 896 14 774 008 161 630 180 14 774 008 118 251 896 14 774 008 161 630 180

nettoresultat per aktie, sek neg. neg. neg. neg. neg. neg. neg. neg.

eget kapital per aktie, sek 0,42 neg. 0,42 neg. 3,79 neg. 3,79 neg.
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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 omX First north: Consensus asset management ab - Tfn: +46 (0)31 745 50 00 


