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DELÅRSRAPPORT 1 JULI 2021 – 30 SEPTEMBER 2021 
 
 
KVARTAL 3: 1 JULI - 30 SEPTEMBER 
 

• Intäkterna uppgick till 55 621 TSEK 
 

• Rörelseresultatet uppgick till 10 949 TSEK 
 
• Periodens resultat uppgick till -332 TSEK 

 
• Kassaflödet från den löpande 

verksamheten uppgick till -18 728 TSEK 
 

• Den 7 juli emitterade Mirovia AB (publ) en 
senior säkerställd företagsobligation om 
400 MSEK med ett ramverk på SEK 800 
MSEK och en löptid på 3 år. 
 

• Den 8 juli slutförde Mirovia förvärvet av 
Sundbom & Partners Holding AB. 
 

• Den 15 juli slutförde Mirovia förvärvet av 
So4it AB. 
 

• Den 10 september slutförde Mirovia 
förvärven av Svenska Försäkringsfabriken i 
Umeå AB, Acino AB och Toppnamn AB 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
DELÅRSPERIOD: 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 
 

• Intäkterna uppgick till 108 466 TSEK 
 

• Rörelseresultatet uppgick till 17 963 TSEK 
 
• Periodens resultat uppgick till 2 563 TSEK 

 
• Kassaflödet från den löpande 

verksamheten uppgick till -24 731 TSEK 
 

• Den 7 juli emitterade Mirovia AB (publ) en 
senior säkerställd företagsobligation om 
400 MSEK med ett ramverk på SEK 800 
MSEK och en löptid på 3 år. 
 

• Den 8 juli slutförde Mirovia förvärvet av 
Sundbom & Partners Holding AB. 
 

• Den 15 juli slutförde Mirovia förvärvet av 
So4it AB. 
 

• Den 10 september slutförde Mirovia 
förvärven av Svenska Försäkringsfabriken i 
Umeå AB, Acino AB och Toppnamn AB 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

(Belopp i TSEK om ej annat anges) 2021 2020 2021 
 3 mån 3 mån 9 mån 
 jul-sept jul-sept jan-sept 
Intäkter 55 621 - 108 466 
Rörelseresultat 10 949 -193 17 963 
Periodens resultat -332 -193 2 563 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -18 728        -113 -24 731 
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VERKSAMHET OCH MARKNAD 
 
Mirovia AB (publ) är ett bolag som investerar i 
entreprenörsdrivna nordiska företag som erbjuder 
nischade IT-tjänster och mjukvarulösningar. 
 
FINANSIELL UTVECKLING  
 
Beaktat att koncernen uppstår under Q4 2020 och 
att det finansiella utfallet för jämförelseperioden 
(januari-september 2020) utgörs av moderföretagets 
finansiella utfall samt att ingen operativ verksamhet 
bedrivs i moderföretaget under den här perioden, 
lämnas inga förklaringar till förändringar i utfallet i 
resultaträkningen mellan innevarande och 
jämförande period.  
 
Händelserna som har påverkat koncernens 
finansiella ställning under perioden är hänförlig till 
förvärven, se upplysningar om väsentliga händelser. 
 
TREDJE KVARTALET 
1 juli – 30 september 2021 
 
Intäkter 
Intäkterna för kvartalet uppgick till 55 621 TSEK.  
 
Intäkterna härrör från de legala enheter som 
förvärvades under Q4 2020 och 2021. 
  
Rörelseresultat 
Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 10 949 
TSEK. 
 
Skatt 
Koncernens effektiva skatt uppgick till -7,85 procent.  
 
Den effektiva skatten beror på ett positivt 
beskattningsbart resultat i Q3 2021. 
 
Periodens resultat 
Periodens resultat uppgick till -332 TSEK.  
 
Likviditet och kassaflöde 
Kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick till -18 728 TSEK. Kassaflödet från den 
löpande verksamheten är hänförlig till förvärven. 
 
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick 
till -194 189 TSEK. Periodens investeringar utgörs av 
förvärven av dotterbolag. 
 
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick 
till 285 999 TSEK. Kassaflödet från finansiering för 
perioden har primärt uppkommit genom en 
emission av en företagsobligation. 

 
Kvartalets kassaflöde uppgick till 73 082 TSEK.  
 
Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida 
medel till 124 001 TSEK. 
 
Finansiell ställning 
Det egna kapitalet till 177 733 TSEK den 30 
september 2021. Totala tillgångar uppgick den 30 
september 2021 till 668 737 TSEK.  
 
Koncernens balansräkning har förändrats väsentligt 
på grund av de förvärvade legala enheterna.  
 

DELÅRSPERIODEN 
1 januari – 30 september 2021 
 
Intäkter 
Intäkterna för delårsperioden uppgick till 108 466 
TSEK.  
 
Intäkterna härrör från de legala enheter som 
förvärvades under Q4 2020 och 2021. 
  
Rörelseresultat 
Rörelseresultatet för delårsperioden uppgick till 
17 963 TSEK. 
 
Skatt 
Koncernens effektiva skatt för delårsperioden 
uppgick till 23 procent.  
 
Periodens resultat 
Resultatet för delårsperioden uppgick till 2 563 
TSEK. 
 
Likviditet och kassaflöde 
Kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick till -24 731 TSEK. Kassaflödet från den 
löpande verksamheten är hänförlig till förvärven. 
 
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick 
till -221 898 TSEK. Periodens investeringar utgörs av 
förvärven av dotterbolag. 
 
 
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick 
till 329 909 TSEK. Kassaflödet från finansiering för 
perioden har primärt uppkommit genom en 
emission av en företagsobligation och 
aktieägartillskott. 
 
Kassaflödet för delårsperioden uppgick till 83 280 
TSEK. 
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Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida 
medel till 124 001 TSEK 
 
Säsongsvariationer 
Koncernen bedömer att konsultverksamheten har 
en svagare utveckling under semestermånaderna. I 
övrigt finns inga säsongsvariationer eller cykliska 
effekter som påverkar verksamheten.  
 
HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN 
 
Per 1 oktober 2021 träffade Mirovia avtal om att 
förvärva Traventus. Under 2020 omsatte Traventus 
27,8 MSEK med ett EBITDA på 6,7 MSEK, varav 
nästan 40 % var intäkter av återkommande karaktär.  
 
Per 1 oktober 2021 registreras Mirovia AB:s 
nyemission om totalt 8 000 preferensaktier till ett 
värde av 69 000 TSEK. Aktiekapitalet ökas med 0,8 
TSEK till följd av emissionen.   

 

MEDARBETARE 
 
Antalet anställda i koncernen per den 30 september 
2021 uppgick till ca 200 personer. 
 
RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER 
  
Koncernens och moderbolagets väsentliga risk- och 
osäkerhetsfaktorer inkluderar marknads- och 
omvärldsrisker, finansieringsrisker och risker som rör 
anställning av personal och bibehållandet av dem.   
 

MODERFÖRETAGET 
 
Den väsentliga förändringen som inträffat i 
moderbolaget avser emissionen av 
företagsobligationen, se väsentliga händelser. 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET I SAMMANDRAG 
 

 
 
 
(Belopp i TSEK) 

 

2021 2020 2021 
3 mån 3 mån 9 mån 

jul-sept jul-sept jan-sept 

         

Intäkter   52 443 - 104 978 

Övriga rörelseintäkter   3 177 - 3 488 

Övriga externa kostnader  -5 401 - -10 045 

Personalkostnader  -31 432 - -65 270 

Avskrivningar och nedskrivningar av 
immateriella tillgångar och materiella 
anläggningstillgångar 

 
-1 307 - 

 
-2 175 

Övriga rörelsekostnader  -6 532 -193 -13 013 

Rörelseresultat    10 949 -193 17 963 

     

Finansiella intäkter och kostnader    -11 256 - -14 632 

Resultat före skatt   -308 -193 3 330 
        

Inkomstskatt   -24 - -767 

Periodens resultat   -332 -193 2 563 

     

Övrigt totalresultat  - - - 

Periodens totalresultat  -332 -193 2 563 

     

Periodens resultat hänförligt till:     

Moderbolagets aktieägare  -332 -193 2 563 

Innehav utan bestämmande inflytande  - - - 

     

Periodens totalresultat hänförligt till:     

Moderbolagets aktieägare  -332 -193 2 563 

Innehav utan bestämmande inflytande   - - - 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING I SAMMANDRAG 
 
(Belopp i TSEK) 2021-09-30 2020-12-31 

      

TILLGÅNGAR     
     

Anläggningstillgångar     

Goodwill 430 920 113 187 

Övriga immateriella tillgångar 97 - 
Materiella anläggningstillgångar 822 134 

Nyttjanderätter 22 336 8 188 

Uppskjuten skattefordran 4 470 1 646 

Andra finansiella anläggningstillgångar 1 095 852 

 459 739 124 007  
   

Omsättningstillgångar   

Kundfordringar 46 809 18 267 

Aktuella skattefordringar 5 010 - 
Övriga fordringar 13 630 5 921 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 548 2 278 

Likvida medel 124 001 40 722 

 208 998 67 188 

     

SUMMA TILLGÅNGAR  668 737  191 195 

      

EGET KAPITAL     

Aktiekapital 502  51 

Övrigt tillskjutet kapital 177 572 64 184 
Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat -341 1 788 

Summa eget kapital 177 733 66 023 

   

Långfristiga skulder     

Upplåning 387 533 - 
Leasingskulder 15 267 6 365 

Uppskjuten skatteskuld 4 601 1 690 

Obeskattade reserver 16 - 

Avsättningar 8 484 11 146 

 415 901 19 201 

Kortfristiga skulder   

Upplåning - 74 605 

Leasingskulder 6 430 1 581 
Leverantörsskulder 8 032 3 611 

Aktuella skatteskulder 1 222 11 884 

Övriga skulder  40 018 4 455 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 400 9 835 

 75 102 105 972 
     

Summa skulder 491 004 125 172 

   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 668 737 191 195 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL I SAMMANDRAG 
 
 
 

(Belopp i TSEK) 
Aktie- 

kapital 
Övrigt  

tillskjutet kapital 

Balanserat resultat 
inklusive periodens  

resultat 
Summa eget 

kapital 
      
Ingående balans  
per 1 januari 2021 51 64 184 1 788 66 023 

Justering hänförlig till förvärv   -4 692 -4 692 
Ingående balans per 1 januari 2021 
efter justering 51 64 184 -2 904 61 331 

Periodens resultat - - 2 563 2 563 

Övrigt totalresultat - - - - 

Summa totalresultat - - 2 563 2 563 

Transaktioner med ägare:     
  Aktieägartillskott - 19 000 - 19 000 

  Nyemission av stamaktier 450  - 450 

  Nyemission av preferensaktier 1 25 389  25 390 
  Nyemission av preferensaktier (ej 
registrerad)  68 999  68 999 
Summa transaktioner  
med aktieägare 451 113 388 - 113 839 
Utgående balans  
per 30 september 2021 502 177 572 -341 177 733 

 
 

 
Aktie- 

kapital 
Övrigt  

tillskjutet kapital 

Balanserat resultat 
inklusive periodens  

resultat 

Summa eget 
kapital 

      
Ingående balans  
per 1 juli 2020 

50 - - 50 

Periodens resultat - - -193 -193 

Övrigt totalresultat - - - - 

Summa totalresultat - - -193 -193 

Transaktioner med ägare:     

  Aktieägartillskott - 990 - 990 

  Nyemission - - -  

Summa transaktioner  
med aktieägare 

- 990 - 990 

Utgående balans  
per 30 september 2020 

50 990 -193 847 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN I SAMMANDRAG  
 
  2021 2020 2021 

  3 mån 3 mån 9 mån 

(Belopp i TSEK) jul-sept jul-sept jan-sept 

      

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN    
Kassaflöde från den löpande verksamheten innan 
förändring av rörelsekapital 

-8 595 -193 -5 162 

Förändring av rörelsekapital -10 134 81 -19 570 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -18 728 -113 -24 731 

     
Investeringsverksamheten    

Investeringar i dotterföretag -194 189 - -221 898 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -194 189 - -221 898 

     

Finansieringsverksamheten    
Upptagna lån 387 533 - 387 533 

Amortering av lån -99 853  -74 605 

Amortering av leasingskulder -1 681 - -2 470 

Erhållen likvid från nyemission av stamaktier   1 -  451 
Aktieägartillskott - 990 19 000 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 285 999 990 329 909 

     

Periodens kassaflöde 73 082 877 83 280 

    

Likvida medel vid periodens början 50 919 - 40 722 

Likvida medel vid periodens slut 124 001 877 124 001 
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG 

 

  2021 2020 2021 

  3 mån 3 mån 9 mån 

(Belopp i TSEK) jul-sept jul-sept jan-sept 
      

Nettoomsättning - - 25 

Övriga rörelseintäkter - - 110 

Övriga externa kostnader -58 - -122 
Personalkostnader -1 290 - -3 949 

Övriga externa kostnader -969 -193  -3 377 
Avskrivningar och nedskrivningar av immateriella 
tillgångar och materiella anläggningstillgångar 

- - - 

Rörelseresultat -2 316 -193 -7 313 
       

Resultat från andelar i koncernföretag      

Finansiella intäkter och kostnader -11 432 - -14 601 

Resultat efter finansiella poster -13 748 -193 -21 914 

       

Periodens resultat före skatt -13 748 -193 -21 914 
    

Skatt på periodens resultat -  -  - 

Periodens resultat *)  -13 748  -193 -21 914 

 
*) Årets resultat överensstämmer med årets totalresultat 
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 
 
(Belopp i TSEK) 2021-09-30 2020-12-31 

     

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar    

Finansiella anläggningstillgångar   
Andelar i dotterföretag 29 689 3 438 

Fordringar hos koncernföretag 455 883 132 843 

Övriga finansiella anläggningstillgångar 84 84 

   485 656 136 365 
    

Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar    

Aktuella skattefordringar - - 
Övriga fordringar 1 240 470 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter - 97 

   1 240 567 

   

Kassa och bank 65 274 4 065 

   

Summa omsättningstillgångar  66 514 4 632 

   

SUMMA TILLGÅNGAR  552 170 140 997 

     

EGET KAPITAL OCH SKULDER   

     

Eget kapital    
Bundet eget kapital    

Aktiekapital  502 51 

     

Fritt eget kapital    

Övrigt tillskjutet kapital 177 572 64 184 
Balanserat resultat inklusive periodens resultat -24 167 -844 

   

Summa eget kapital  153 907 63 390 

   

Långfristiga skulder    

Upplåning 387 533 - 

 387 533 - 

Kortfristiga skulder    
Skulder till kreditinstitut - 74 605 

Aktuella skulder till koncernföretag 10 000 - 

Leverantörsskulder  381 1 102 

Övriga skulder 122 136 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 227 1 763 

 10,730 77,606 

   

Summa skulder  398 263 77 606 

     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  552 170 140 997 
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NOTER TILL DEN FINANSIELLA RAPPORTEN 
 
 
1. REDOVISNINGSPRINCIPER 
 
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med 
IAS 34 Delårsrapportering. 
 
Detta är Mirovia AB:s första koncernredovisning 
som har upprättats i enlighet med de av EU 
godkända International Financial Reporting 
Standards (IFRS). Vidare tillämpar koncernen 
Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell 
rapporterings rekommendation RFR 1, 
Kompletterande redovisningsregler för koncerner. 
Tidigare tillämpade koncernen 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning ("K3").  
 
Övergångsdatum till IFRS har fastställts till den 1 juli 
2020 vilket innebär att jämförelsesiffrorna för 
räkenskapsåret 2020 är omräknade enligt IFRS. 
Beskrivning och kvantifiering av övergångseffekter 
finns i not 7. 
 
Moderföretaget Mirovia AB registrerades hos 
Bolagsverket 2020-07-02. Koncernen uppstod under 
november 2020 i samband med att Mirovia Invest 1 
AB bildas och förvärvar aktierna i Transformant 
Group AB och Bizloop AB. Koncernens 
jämförelsetal för totalresultatet i denna 
delårsrapport (juli-september 2020) utgörs därav 
moderföretagets totalresultat. Av samma anledning 
är jämförelseperioden för delårsperioden januari – 
september 2021 begränsad till juli – september 
2020. 
 
Upplysningar enligt IAS 34 Delårsrapportering 
lämnas såväl i noter som på annan plats i 
delårsrapporten. 
 
Väsentliga redovisningsprinciper 
I koncernredovisningen har värdering av poster 
skett till anskaffningsvärde, utom då det gäller vissa 
finansiella instrument värderade till verkligt värde. 
Nedan beskrivs de väsentliga redovisningsprinciper 
som tillämpats. 
 

 
 
Koncernredovisning 
Koncernredovisningen omfattar företagets 
finansiella rapporter och de enheter (dotterföretag) 
som företaget har bestämmande inflytande över vid 
bokslutsdagen. Bestämmande inflytande uppnås 
när koncernen: 

• har inflytande över investeringsobjektet; 

• är exponerad, eller har rätt, till rörlig 
avkastning från sitt engagemang i 
investeringsobjektet; och   

• kan använda sitt inflytande till att påverka 
sin avkastning. 

Koncernen gör en ny bedömning av huruvida 
bestämmande inflytande föreligger om fakta och 
omständigheter tyder på förändringar av en eller 
flera av de tre kriterierna för bestämmande 
inflytande ovan. Mirovia äger 100% av samtliga 
innehav i andra företag.   
 
Ett dotterföretag konsolideras när företaget får 
bestämmande inflytande över dotterföretaget och 
upphör när företaget förlorar bestämmande 
inflytande över dotterföretaget. Resultat från 
förvärvade eller avyttrade dotterföretag under året 
inkluderas i resultatet från den dag då företaget får 
bestämmande inflytande över dotterföretaget och 
till den dag som bestämmande inflytande över 
dotterföretaget upphör.    
 
Vid behov justeras dotterföretagens finansiella 
rapporter för att anpassa de redovisningsprinciper 
som används till koncernens redovisningsprinciper. 
Alla koncerninterna tillgångar och skulder, eget 
kapital, intäkter, kostnader och kassaflöden som rör 
transaktioner mellan företag inom koncernen är 
eliminerade i konsolideringen.  
 
Rörelseförvärv 
Rörelseförvärv redovisas enligt förvärvsmetoden. 
Den ersättning som överförs vid ett rörelseförvärv 
ska värderas till verkligt värde, som ska beräknas 
som summan av de verkliga värdena av de 
tillgångar som överlåts av förvärvaren per 
förvärvstidpunkten, de skulder som förvärvaren 
ådrar sig till tidigare ägare av det förvärvade 
företaget och de eget kapitalandelar som emitteras 
av förvärvaren. Förvärvsrelaterade kostnader 
redovisas i resultatet när de uppstår. 
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Per förvärvstidpunkten, ska de förvärvade 
identifierbara förvärvade tillgångarna eller 
övertagna skulderna värderas till verkligt värde. 
  
Goodwill beräknas som skillnaden mellan den 
överförda ersättningen, beloppet för eventuella 
innehav utan bestämmande inflytande i det 
förvärvade företaget, det verkliga värdet på 
förvärvarens tidigare eget kapitalandelar i det 
förvärvade företaget (om tillämpligt) och nettot per 
förvärvstidpunkten av beloppen för de 
identifierbara förvärvade tillgångarna och övertagna 
skulderna.    
 
Om den första redovisningen av ett rörelseförvärv är 
ofullständig i slutet av den rapportperiod i vilken 
förvärvet sker ska förvärvaren i sina finansiella 
rapporter redovisa preliminära belopp för de poster 
för vilka redovisningen är ofullständig. Under 
värderingsperioden ska förvärvaren retroaktivt 
justera de preliminära belopp eller redovisa 
tillkommande tillgångar och skulder, för att 
återspegla ny information om de fakta och 
omständigheter som förelåg per förvärvstidpunkten 
och som, om de hade varit kända, hade påverkat 
beräkningen av de belopp som redovisades per den 
tidpunkten. 
 
Goodwill 
Goodwill värderas och redovisas initialt enligt ovan.  
Goodwill skrivs inte av utan prövas för 
nedskrivningsbehov minst årligen. När 
nedskrivningsbehov prövas ska goodwill fördelas på 
var och en av koncernens kassagenererande 
enheter (eller grupper av kassagenererande 
enheter) som väntas bli gynnade av synergierna i 
förvärvet. En kassagenererande enhet på vilken 
goodwill har fördelats ska prövas avseende 
nedskrivningsbehov årligen, samt närhelst det finns 
en indikation på att enheten kan behövas skrivas 
ned. Om enhetens återvinningsvärde är lägre än 
enhetens redovisade värde, ska nedskrivningen 
fördelas först genom att minska det redovisade 
värdet för goodwill som hänförts till enheten och 
sedan minska övriga tillgångar proportionellt 
baserat på det redovisade värdet för varje tillgång i 
enheten. En redovisad nedskrivning av goodwill ska 
inte återföras i efterföljande period. 
Vid avyttring av en kassagenererande enhet, ska 
goodwill hänförlig till den kassagenererande 
enheten inkluderas i vinsten/förlusten av 
avyttringen.  
 

Segmentredovisning 
Ett rörelsesegment är en del av ett företag som 
bedriver affärsverksamhet från vilken den kan få 
intäkter som regelbundet granskas av företagets 
högsta verkställande beslutfattare och för vilken det 
finns fristående finansiella information. Den högsta 
verkställande beslutfattaren är den funktion som 
bedömer rörelsesegmentens resultat och beslutar 
om fördelning av resurser. VD utgör den högsta 
verkställande beslutfattaren inom Mirovia. Mirovia 
har bedömt att Koncernen som helhet utgör 
Koncernens rörelsesegment.     
 
Intäktsredovisning 
Intäkter värderas baserat på avtalet med kund och 
motsvarar den ersättning som Koncernen förväntar 
sig ha rätt till i utbyte mot att överföra utlovade 
varor eller tjänster exklusive mervärdeskatt. 
Koncernen redovisar en intäkt när kontrollen av en 
vara eller tjänst överförs till en kund. 
 
Koncernen redovisar i huvudsak intäkter från 
följande intäktsströmmar: 
 
Konsulttjänster 
Mirovia erbjuder konsulttjänster inom 
verksamhetskritiska IT-områden. Ersättningen är 
rörlig och baseras normalt på antal levererade 
konsulttimmar och avtalsenligt pris per timme. 
Intäkter från konsulttjänster redovisas över tid i den 
period tjänsten levereras till kunden.  
 
Funktionsavtal 
Funktionsavtal är normalt avtal där Mirovia åtar sig 
att ersätta en funktion hos kunden såsom 
testfunktion för en eller flera programvaror, 
helpdesk eller förvaltning av en eller flera 
automationer. Ersättningen är normalt fast och 
betalas månatligen. Intäkter från funktionsavtal 
redovisas över tid baserat på hur stor andel av den 
totala överenskomna tjänsten som levererats under 
räkenskapsåret då kunden erhåller och utnyttjar 
tjänsterna vid samma tidpunkt. Detta avgörs baserat 
på den faktiska nedlagda arbetstiden jämfört med 
den totala förväntade arbetstiden för uppdraget. 
 
Mjukvara  
Intäktsströmmen mjukvara består av intäkter från 
Software as a Service (SaaS) och provision på 
försäljning av programvaror. Tillämpade 
redovisningsprinciper följer nedan. 
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Software as a Service 
Mirovia erbjuder kunder åtkomst till en 
programvara. Ersättningen är rörlig och normalt 
kopplat till kundens användning av programvaran, 
som exempelvis antal inkomna fullmakter eller filer. 
Intäkter från SaaS redovisas över tid i den period 
tjänsten levereras till kunden. Ledningen beaktar 
begränsningsregeln för rörliga ersättningar och 
redovisar intäkten när osäkerheten som förknippas 
med den rörliga ersättningen upphör vilket normalt 
infaller vid den tidpunkt kunden använder 
programvaran vilket ger Mirovia rätt till ersättning.   
 
Provision på försäljning av programvaror  
Mirovia erhåller en provisionsintäkt vid förmedling 
av externa programvaror till kunder. Intäkten 
redovisas vid den tidpunkt förmedlingstjänsten 
levereras till kunden. Ersättningen är oftast kopplat 
till antal användare i programvaran under en månad 
och erhålls månadsvis.  
 
Vissa avtal gäller tillsvidare och innehåller en 
rättighet för båda parter att säga upp avtalet 30 
dagar innan nästa faktureringsperiod, utan avgift. 
Beaktat att parterna kan säga upp avtalet utan 
avgifter bedömer Mirovia avtalslängden till 30 dagar 
och att ett nytt avtal med kunder därmed uppstår 
kommande månad om ingen part väljer att säga 
upp avtalet.  
 
Programvaran levereras av programvaruleveratören 
till kunden. I vissa avtal åtar sig Mirovia att 
implementera programvaran hos kunden. 
Implementeringstjänsten medför inte att 
programvaran väsentligt ändras eller anpassas. 
Implementeringstjänsten bedöms vara ett separat 
prestationsåtagande (från förmedlingen av den 
externa programvaran) och kategoriseras som 
konsulttjänster enligt ovan beskrivning. Mirovia 
bedömer att Koncernen inte kontrollerar 
programvaran innan den överförs till kunden utan 
bedöms vara ombud/agent i arrangemanget.  
 
Betalningsvillkor 
Ersättning från Mirovias olika intäktsströmmar 
erhålls normalt månadsvis i efterskott och 
Koncernen redovisar en avtalstillgång under den 
period tjänsterna utförs för att representera 
Koncernens rätt till ersättning för de tjänster som 
överförts till dags datum. Om betalningarna istället 
överstiger de redovisade intäkter, redovisas en 
avtalsskuld. 
 

Leasing  

(a) Koncernen som leasingtagare 

Koncernen bedömer om avtalet är, eller innehåller, 
ett leasingavtal när avtalet ingås. Koncernen 
redovisar en nyttjanderätt med tillhörande 
leasingskuld för samtliga leasingavtal där 
Koncernen är leasingtagare. Koncernen har valt att 
tillämpa undantagen för korttidsleasingavtal (avtal 
klassificerade som leasing med en leasingperiod 
under 12 månader) och leasingavtal av lågt värde.  
 
Leasingskulden värderas initialt till nuvärdet av de 
leasingavgifter som inte betalats vid 
inledningsdatumet, diskonterat med användning av 
leasingavtalets implicita ränta, om denna räntesats 
lätt kan fastställas. Om denna räntesats inte lätt kan 
fastställas ska koncernen använda leasetagarens 
marginella låneränta. Mirovia bestämmer den 
marginella låneräntan utifrån den räntesats som 
Mirovia skulle behöva betala för en finansiering 
genom lån under en motsvarande period, och med 
motsvarande säkerhet, för nyttjanderätten av en 
tillgång i en liknande ekonomisk miljö. 
 
Leasingavgifter som inkluderas i värderingen av 
leasingskulden omfattar:  

• fasta avgifter (inklusive till sin substans 
fasta avgifter, med avdrag för eventuella 
förmåner i samband med teckning av 
leasingavtal, 

• variabla leasingavgifter som beror på ett 
index eller ett pris, initialt värderade med 
hjälp av det index eller det pris som gällde 
vid inledningsdatumet, och 

Variabla leasingavgifter som inte beror på ett index 
eller ett pris inkluderas inte i värderingen av 
leasingskulden eller nyttjanderätten. Dessa 
hänförliga betalningar redovisas som en kostnad i 
den period som den händelse eller förhållande som 
ger upphov till dessa betalningar uppstår och 
inkluderas i ”Övriga rörelsekostnader” i resultatet. 
  
Som en praktisk lösning tillåter IFRS 16 att inte skilja 
icke-leasingkomponenter från leasingkomponenter, 
och i stället redovisa varje leasingkomponent och 
alla tillhörande icke-leasingkomponenter som en 
enda leasingkomponent. Koncernen har valt att inte 
använda denna praktiska lösning.  
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Leasingskulden redovisas som en separat post i 
koncernens rapport över finansiell ställning. Efter 
inledningsdatumet värderas leasingskulden genom 
att öka det redovisade värdet för att återspegla 
räntan på leasingskulden (genom användning av 
effektivräntemetoden), och genom att minska det 
redovisade värdet för att återspegla utbetalda 
leasingavgifter.  
 
Koncernen omvärderar leasingskulden (och göra en 
motsvarande justering av nyttjanderätten) om 
antingen:  

• Leasingperioden förändras eller om 
bedömningen av en option att köpa den 
underliggande tillgången förändras, i vilket 
fall leasingskulden måste omvärderas 
genom diskontering av de ändrade 
leasingavgifterna med användning av en 
ändrad diskonteringsränta. 

• Leasingavgifterna förändras till följd av 
ändringar i ett index eller ett pris eller om 
det sker en förändring i de belopp som 
förväntas betalas ut enligt en 
restvärdesgaranti, i vilka fall leasingskulden 
omvärderas genom diskontering av de 
ändrade leasingbetalningarna med 
användning av den initiala 
diskonteringsräntan (såvida inte 
leasingbetalningarna förändras på grund 
av en förändring i den rörliga räntan, i 
vilket fall en ändrad diskonteringsränta ska 
användas).  

• En ändring av leasingavtalet som inte 
redovisas som ett separat leasingavtal, i 
vilket fall leasingskulden omvärderas 
genom att diskontera de ändrade 
leasingavgifterna med en ändrad 
diskonteringsränta. 

Koncernen har inte genomfört några sådana 
justeringar under de perioder som presenteras. 
Nyttjanderätter omfattar summan av den initiala 
värderingen av motsvarande leasingskuld och 
leasingavgifter som betalats vid eller före 
inledningsdatumet. Därefter värderas de till 
anskaffningsvärdet efter avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och nedskrivningar.  
 
Nyttjanderättigheter skrivs av under det kortare av 
leasingperioden och den underliggande tillgångens 
nyttjandeperiod. Om leasingavtalet överför 
äganderätten till den underliggande tillgången till 
koncernen eller om anskaffningsvärdet för 
nyttjanderätten återspeglar att koncernen kommer 
att utnyttja en option att köpa, ska den hänförliga 
nyttjanderätten skrivas av under den underliggande 

tillgångens nyttjandeperiod. Avskrivningarna 
påbörjas vid leasingavtalets inledningsdatum. 
 
Nyttjanderätterna redovisas som en separat post i 
koncernens rapport över finansiell ställning.  
 
Koncernen tillämpar IAS 36 för att fastställa om det 
föreligger ett nedskrivningbehov av nyttjanderätten 
och redovisar eventuell identifierad nedskrivning 
vilket beskrivs i principen för ”Materiella 
anläggningstillgångar”. 
 
Kostnader för pensioner och ersättning vid 
uppsägning 
Betalning till en avgiftsbestämd pensionsplan 
redovisas som en kostnad när de anställda har utfört 
tjänsterna som ger dem rätt till avgifterna.  
 
Kortfristiga och långfristiga ersättningar till anställda 
En skuld redovisas för ersättning till anställda 
avseende löner, betald semester och betald 
sjukfrånvaro från den anställdas tjänstgöring under 
innevarande period till det ej diskonterade 
beloppet av ersättningen som förväntas betalas i 
utbyte för dessa tjänster.  
 
Skatt 
Inkomstskattekostnaden utgörs av summan av 
aktuell skatt och uppskjuten skatt. 
 
Aktuell skatt 
Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga 
resultatet för perioden. Skattepliktigt resultat skiljer 
sig från det redovisade resultatet då det har 
justerats för intäkter och kostnader som är 
skattepliktiga eller avdragsgilla i andra perioder och 
vidare utesluts poster som aldrig blir skattepliktiga 
eller avdragsgilla. Koncernens aktuella skatteskuld 
beräknas enligt de skattesatser som är beslutade 
eller i praktiken beslutade per rapportperiodens 
slut.  
En skuld redovisas för de fall där en beskattning 
bedöms osäker men det bedöms vara troligt för ett 
framtida utflöde av medel till en skattemyndighet. 
Skulden värderas genom den bästa uppskattningen 
av beloppet som förväntas betalas.  
 
Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt är den skatt som förväntas vara 
betalbar eller återvinnbar på skillnader mellan 
redovisade värden på tillgångar och skulder i de 
finansiella rapporterna och motsvarande 
skattemässiga värden som används vid beräkningen 
av skattepliktigt resultat och redovisas med hjälp av 
balansräkningsmetoden. Uppskjutna skatteskulder 
redovisas för i princip alla skattepliktiga temporära 
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skillnader, och uppskjutna skattefordringar 
redovisas i princip för alla avdragsgilla temporära 
skillnader i den omfattning det är sannolikt att 
beloppen kan nyttjas mot framtida skattepliktiga 
överskott. Uppskjutna skatteskulder och 
skattefordringar redovisas inte om de temporära 
skillnaderna är hänförliga till den första 
redovisningen av goodwill eller den första 
redovisningen av en tillgång eller skuld (som inte är 
ett rörelseförvärv) och vid tidpunkten för 
transaktionen, varken påverkar redovisat eller 
skattepliktigt resultat.  
 
Det redovisade värdet på uppskjutna 
skattefordringar prövas vid varje rapportperiod slut 
och minskas till den del det inte längre är sannolikt 
att tillräckliga skattepliktiga överskott kommer att 
finnas tillgängliga för att realisera, helt eller delvis 
den uppskjutna skattefordran.  
Uppskjuten skatt beräknas enligt de skattesatser 
som förväntas gälla för den period då tillgången 
återvinns eller skulden regleras, baserat på de 
skattesatser och skatteregler som har beslutats eller 
är i praktiken beslutade per rapportperiodens slut. 
 
Värderingen av uppskjutna skatteskulder och 
uppskjutna skattefordringar ska baseras på hur 
företaget per rapportperiodens slut förväntar sig att 
återvinna eller reglera det redovisade värdet för 
motsvarande tillgång eller skuld.  
Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder 
nettoredovisas då det föreligger en legal rätt att 
kvitta aktuella skattefordringar mot aktuella 
skatteskulder och de hänför sig till inkomstskatt 
debiterade av samma skattemyndighet och då 
koncernen har för avsikt att reglera aktuella 
skattefordringar och skulder med ett nettobelopp. 
 
Aktuell skatt och uppskjuten skatt för året  
Aktuell skatt samt uppskjuten skatt redovisas i 
resultatet, förutom när de är hänförligt till poster 
som redovisas i övrigt totalresultat eller direkt i eget 
kapital, i vilket fall aktuell och uppskjuten skatt 
redovisas i övrigt totalresultat eller direkt i eget 
kapital. När aktuell eller uppskjuten skatt 
uppkommer från den första redovisningen av ett 
rörelseförvärv, redovisas skatteeffekterna i 
redovisningen för rörelseförvärvet. 
 
Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde minus ackumulerade 
avskrivningar och ackumulerade nedskrivningar.  
 

Avskrivningar redovisas för att skriva av 
anskaffningsvärdet eller värderingen av en tillgång 
efter avdrag för beräknat restvärde, genom att 
använda den linjära avskrivningsmetoden enligt 
följande: 
 

Inventarier, verktyg och installationer 5 år 

 

De bedömda nyttjandeperioderna, restvärden och 
avskrivningsmetod utvärderas vid varje 
rapportperiods slut, förändringar i uppskattning 
redovisas framåtriktat.  
En materiell anläggningstillgång tas bort från 
balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller 
när inga framtida ekonomiska fördelar bedöms 
uppkomma från nyttjandet av tillgången. Den vinst 
eller förlust som uppkommer vid avyttring eller 
utrangering av en tillgång fastställs som skillnaden 
mellan försäljningsintäkter och redovisat värde på 
tillgången och redovisas i resultatet. 
 
Internt upparbetade immateriella tillgångar – 
utgifter för forskning och utveckling 
Utgifter för forskning kostnadsförs i den period de 
uppkommer. 

En internt upparbetad immateriell tillgång som 
uppstår genom utveckling, eller i utvecklingsfasen av 
ett internt projekt, tas upp som tillgång i rapporten 
över finansiell ställning endast om ett företag kan 
påvisa att samtliga av de nedanstående 
förutsättningar är uppfyllda: 

• Det är tekniskt möjligt för företaget att 
färdigställa den immateriella tillgången så 
att den kan användas eller säljas. 

• Företagets avsikt är att färdigställa den 
immateriella tillgången och använda eller 
sälja den. 

• Företaget har förutsättningar att använda 
eller sälja den immateriella tillgången. 

• Företaget visar hur den immateriella 
tillgången kommer att generera sannolika 
framtida ekonomiska fördelar.  

• Det finns adekvata tekniska, ekonomiska 
och andra resurser för att fullfölja 
utvecklingen och för att använda eller sälja 
den immateriella tillgången. 

• Företaget kan på ett tillförlitligt sätt 
beräkna de utgifter som är hänförliga till 
den immateriella tillgången under dess 
utveckling. 
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Anskaffningsvärdet för internt upparbetade 
immateriella tillgångar är summan av de utgifter 
som uppkommer från och med den tidpunkt då den 
immateriella tillgången först uppfyller kriterierna i 
punkterna ovan. Om det inte är möjligt att redovisa 
någon internt upparbetad immateriell tillgång 
redovisas utgifterna för utveckling som en kostnad i 
den period de uppkommer.  
 
Efter första redovisningstillfället, redovisas de 
internt upparbetade immateriella tillgångarna till 
anskaffningsvärde minus ackumulerade 
avskrivningar och ackumulerade nedskrivningar.  
 
Immateriella tillgångar som förvärvats i ett 
rörelseförvärv 
Immateriella tillgångar förvärvade i ett rörelseförvärv 
redovisade skilt från goodwill redovisas vid första 
redovisningstillfället till verkligt värde vid 
förvärvstidpunkten (vilket anses vara dess 
anskaffningsvärde). Efter första redovisningstillfället, 
immateriella tillgångar förvärvade i ett rörelseförvärv 
redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för 
ackumulerade avskrivningar och ackumulerade 
nedskrivningar. 
 
Borttagande av en immateriell tillgång 
En immateriell tillgång ska tas bort från rapporten 
över finansiell ställning vid utrangering eller 
avyttring, eller när inga framtida ekonomiska 
fördelar väntas från användning eller 
utrangering/avyttring av tillgången. Den vinst eller 
förlust som uppkommer när en immateriell tillgång 
tas bort från rapporten över finansiell ställning, 
beräknas som skillnaden mellan nettointäkten och 
tillgångens redovisade värde, redovisas i resultatet 
när tillgången tas bort. 
 
Nedskrivning av materiella och immateriella 
tillgångar exklusive goodwill 
Vid varje rapportperiods slut utvärderar koncernen 
de redovisade värdena av dess materiella och 
immateriella tillgångar för att bedöma om det 
föreligger något behov för nedskrivning av dessa 
tillgångar. Om indikationer på nedskrivningsbehov 
föreligger, ska det tillgångens återvinningsvärde 
beräknas för att fastställa eventuell nedskrivning. 
Om tillgången inte ger upphov till kassaflöden som i 
hög grad är oberoende av kassaflöden från andra 
tillgångar eller grupper av tillgångar, beräknas 
återvinningsvärdet för den kassagenererande 
enheten till vilken tillgången hör. När en rimlig och 
konsekvent grund för allokering kan identifieras, 
allokeras gemensamma tillgångar till varje 
kassagenererande enhet, eller till den minsta grupp 

av kassagenererande enheter för vilken ett rimligt 
och konsekvent sätt kan identifieras. 
Återvinningsvärdet är det högre av dess verkliga 
värde minus försäljningskostnader och dess 
nyttjandevärde. Vid beräkningen av 
återvinningsvärdet diskonteras de uppskattade 
framtida kassaflöden till dess nuvärde genom att 
använda en diskonteringsränta före skatt för att 
reflektera aktuella marknadsmässiga bedömningar 
av pengarnas tidsvärde, och de risker som särskilt 
avser den tillgång för vilken uppskattningarna av de 
framtida kassaflödena inte har justerats. 
 
Om en tillgångs (eller kassagenererande enhets) 
återvinningsvärde uppskattas vara lägre än dess 
redovisade värde, reduceras tillgångens redovisade 
värde (eller kassagenererande enhetens) till dess 
återvinningsvärde. En nedskrivning kostnadsförs 
omedelbart i resultatet.  
 
Då en nedskrivning sedan återförs, ökar tillgångens 
(eller den kassagenererande enhetens) redovisade 
värde men ökningen i det redovisade värdet får inte 
överstiga det redovisade värde som företaget skulle 
redovisat om ingen nedskrivning gjorts av 
tillgången (den kassagenererande enheten) under 
tidigare år. En återföring av en nedskrivning 
redovisas direkt i resultat. 
 
Finansiella tillgångar 
Alla redovisade finansiella tillgångar värderas 
därefter i sin helhet till antingen upplupet 
anskaffningsvärde eller verkligt värde, beroende på 
klassificeringen av de finansiella tillgångarna. 
Samtliga av Koncernens finansiella tillgångar 
värderas till upplupet anskaffningsvärde.  
 
Klassificering av finansiella tillgångar  
Skuldinstrument som uppfyller följande villkor 
värderas därefter till upplupet anskaffningsvärde: 

• den finansiella tillgången hålls inom en 
affärsmodell vars mål är att inneha 
finansiella tillgångar för att samla in 
avtalsenliga kassaflöden; och 

• de avtalade villkoren för den finansiella 
tillgången ger vid bestämda tidpunkter 
upphov till kassaflöden som endast är 
betalningar av kapitalbelopp och ränta på 
det utestående kapitalbeloppet. 
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Upplupet anskaffningsvärde och 
effektivräntemetoden 
Effektivräntemetoden är en metod för att beräkna 
det upplupna anskaffningsvärdet för en finansiell 
skuld och för fördelning och redovisning av 
ränteintäkter över den aktuella perioden.  
 
För andra finansiella tillgångar än köpta eller 
ursprungliga kreditförsämrade finansiella tillgångar 
(dvs. tillgångar som är kreditförsämrade vid första 
redovisningen) är den effektiva räntan den ränta 
som exakt diskonterar uppskattade framtida 
kassaflöden (inklusive alla avgifter och räntepunkter 
som betalats eller erhållits som utgör en integrerad 
del av effektivräntan, transaktionskostnader och 
andra premier eller rabatter) exklusive förväntade 
kreditförluster, genom skuldinstrumentets 
förväntade livslängd, eller, i förekommande fall, en 
kortare period, till skuldinstrumentets 
bruttobärande värde vid inbokningen.  
 
Upplupet anskaffningsvärde för en finansiell tillgång 
är det belopp till vilket den finansiella tillgången 
värderas vid första redovisningstillfället minus 
återbetalningarna, plus den ackumulerade 
periodiseringar vid användning av 
effektivräntemetoden på eventuell skillnad mellan 
det ursprungliga beloppet och beloppet på 
förfallodagen, justerat med hänsyn till en eventuell 
förlustreserv. Den finansiella tillgångens bruttovärde 
är det upplupna anskaffningsvärdet för en finansiell 
tillgång innan justering för eventuella 
förlustreserveringar. 
 

Ränteintäkter redovisas i resultatet och ingår i 
posten "finansiella intäkter och kostnader”. 
 
Nedskrivning av finansiella tillgångar 
Koncernen redovisar en förlustreserv för förväntade 
kreditförluster på kundfordringar, upplupna intäkter 
och likvida medel. Beloppet för förväntade 
kreditförluster uppdateras vid varje 
rapportperiodens slut för att återspegla 
förändringar i kreditrisken sedan första 
redovisningstillfället av respektive finansiellt 
instrument.  

Koncernen redovisar alltid förväntade kreditförluster 
för återstående löptid för kundfordringar och 
upplupna intäkter. De förväntade kreditförlusterna 
på dessa finansiella tillgångar värderas med hjälp av 
en reserveringsmatris baserad på koncernens 
historiska kreditförluster, justerad för faktorer som är 
specifika för gäldenärerna, för allmänna ekonomiska 
förhållanden och en bedömning av både det 
nuvarande och prognosticerade faktorerna vid 
rapportperiodens slut, inklusive pengars tidsvärde 

när så är lämpligt. Vid utgången av 2021-09-30 och 
2020-12-31 uppgår förlustreserven till ett oväsentligt 
belopp och har därför inte redovisats. 

Likvida medel omfattas av den generella modellen 
för nedskrivningar. För likvida medel tillämpas 
undantaget för låg kreditrisk.  

(ii) Definition av fallissemang 
Koncernen anser att följande utgör fallissemang för 
internt kreditriskhanteringsändamål eftersom 
historisk erfarenhet indikerar att finansiella tillgångar 
som uppfyller något av följande kriterier i allmänhet 
inte är återvinningsbara 

• när det finns ett brott mot finansiella villkor 
av gäldenären; eller 

• information som tagits fram internt eller 
erhållits från externa källor indikerar att 
gäldenären troligtvis inte kommer att 
betala sina borgenärer inklusive 
koncernen, i sin helhet (utan att ta hänsyn 
till säkerheter som innehas av koncernen).  

Oavsett analys ovan anser koncernen att 
fallissemang har inträffat när en finansiell tillgång är 
mer än 120 dagar förfallen. 
 

Bortskrivning 

Koncernen skriver bort en finansiell tillgång när det 
finns information som indikerar att gäldenären är i 
allvarliga ekonomiska svårigheter och det inte finns 
några realistiska utsikter till återhämtning, 
exempelvis när gäldenären har satts i likvidation 
eller har inlett konkursförfarande, eller, när det 
gäller kundfordringar, när beloppen är förfallna över 
två år, beroende på vad som inträffar tidigast. 
Nedskrivna finansiella tillgångar kan fortfarande vara 
föremål för återbetalningsåtgärder, med hänsyn 
tagen till juridisk rådgivning vid behov. Eventuella 
återbetalningar redovisas i resultatet. 
 
Borttagande från rapporten över finansiell ställning 
av finansiella tillgångar 
Koncernen ska ta bort en finansiell tillgång från 
rapporten över finansiell ställning endast när de 
avtalsenliga rättigheterna upphör eller den 
finansiella tillgångens samtliga risker och fördelar 
överförs till en annan part. Om koncernen varken 
överför eller behåller alla de risker och fördelar som 
är förknippade med ägande av den finansiella 
tillgången och fortsätter att behålla kontrollen över 
den överförda tillgången, redovisar koncernen 
tillgången och en därtill hörande skuld för belopp 
den kan behöva betala. Om koncernen behåller i 
allt väsentligt alla risker och fördelar som är 
förknippade med ägande till en överförd finansiell 
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tillgång, fortsätter koncernen att redovisa den 
finansiella tillgången och redovisar också en 
pantsatt säkerhet. 
Vid borttagande av en finansiell tillgång värderad till 
upplupet anskaffningsvärde redovisas skillnaden 
mellan tillgångens redovisade värde och summan av 
erhållen ersättning och fordran.  
 
Finansiella skulder och eget kapital 
Klassificering av skuldinstrument eller 
egetkapitalinstrument  
Skuld- och egetkapitalinstrument klassificeras som 
antingen finansiella skulder eller som eget kapital i 
enlighet med innehållet i avtalsarrangemangen och 
definitionerna av en finansiell skuld och ett 
egetkapitalinstrument. 
 

Eget kapitalinstrument 

Ett eget kapitalinstrument är varje form av avtal som 
innebär en residual rätt i ett företags tillgångar efter 
avdrag för alla dess skulder. Egetkapitalinstrument 
som emitterats av koncernen redovisas till det 
erhållna intäkterna, exklusive direkta 
emissionskostnader. Återköp av företagets egna 
kapitalinstrument redovisas direkt i eget kapital. 
Ingen vinst eller förlust redovisas i resultaträkningen 
vid köp, försäljning, emission eller annullering av 
företagets egna kapitalinstrument. 
 
Finansiella skulder 

Alla finansiella skulder värderas till upplupet 
anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden eller till verkligt värde via 
resultatet. Skulder för villkorade köpeskillingar från 
rörelseförvärv värderas till verkligt värde. Övriga 
skulder värderar Mirovia till upplupet 
anskaffningsvärdet.  
 
Finansiella skulder som uppstår när en överföring av 
en finansiell tillgång inte uppfyller villkoren för att 
tas bort från rapporten över finansiell ställning eller 
när fortsatt engagemang är tillämpligt, och 
finansiella garantiavtal som utfärdats av koncernen 
värderas i enlighet med de specifika 
redovisningsprinciperna som beskrivs nedan. 
 
Avsättningar 
Avsättningar redovisas när koncernen har en 
befintlig förpliktelse som en följd från en inträffad 
händelse, det är sannolikt att ett utflöde av resurser 
kommer att krävas för att reglera förpliktelsen och 
en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 
 

En avsättning ska göras med det belopp som är den 
bästa uppskattningen av det som krävs för att 
reglera den befintliga förpliktelsen vid 
rapportperiodens slut, beaktat de risker och 
osäkerheter som är hänförliga till förpliktelsen. När 
en avsättning värderas genom att använda 
uppskattade kassaflöden för att reglera den 
befintliga förpliktelsen, är dess redovisade nuvärdet 
av de framtida kassaflöden (om pengarnas tidsvärde 
är väsentligt). 
 
När en del eller hela beloppet som krävs för att 
reglera en avsättning förväntas bli ersatt en tredje 
part, redovisas den förväntade gottgörelsen som en 
tillgång om det är så gott som säkert att 
gottgörelsen kommer erhållas och att beloppet kan 
uppskattas tillförlitligt. 
 
En avsättning för förlustkontrakt redovisas då de 
oundvikliga utgifterna för att uppfylla kontraktet 
överstiger de förväntade ekonomiska fördelarna. 
 
Moderbolagets redovisningsprinciper 
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning 
enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och Rådet 
för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 
Redovisning för juridiska personer. Även av Rådet 
för finansiell rapporterings utgivna uttalanden 
gällande för noterade företag tillämpas. RFR 2 
innebär att moderbolaget i årsredovisningen för 
den juridiska personen ska tillämpa samtliga av EU 
antagna IFRS och uttalanden så långt detta är 
möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, 
tryggandelagen och med hänsyn till sambandet 
mellan redovisning och beskattning. 
Rekommendationen anger vilka 
undantag från och tillägg till IFRS som skall göras. 
 
Detta är moderföretagets första finansiella rapport 
som upprättats i enlighet med RFR 2 Redovisning 
för juridiska personer och Årsredovisningslagen. 
Tidigare har moderföretaget tillämpat 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning ("K3") och 
Årsredovisningslagen. Övergångsdatum har 
fastställts till den 1 juli 2020 vilket innebär att 
jämförelsesiffrorna för räkenskapsåret 2020 är 
omräknade enligt RFR 2. Övergången till RFR 2 har 
inte inneburit några väsentliga effekter på 
moderföretagets finansiella ställning, resultat eller 
kassaflöde.  
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Skillnaderna mellan koncernens och moderbolagets 
redovisningsprinciper framgår 
nedan. De angivna redovisningsprinciperna för 
moderbolaget har tillämpats konsekvent på 
samtliga perioder som presenteras i moderbolagets 
finansiella rapporter. 
 
Klassificering och uppställningsformer 
Moderföretagets resultat- och balansräkning är 
uppställda enligt Årsredovisningslagens scheman. 
Skillnaden mot IAS 1 Utformning av finansiella 
rapporter som tillämpas vid utformningen av 
koncernens finansiella rapporter är främst 
redovisning av finansiella intäkter och kostnader, 
anläggningstillgångar och eget kapital. 
 
Dotterföretag 
Andelar i dotterföretag redovisas till 
anskaffningsvärde. Utdelning från dotterföretag 
redovisas i resultaträkningen när rätten att få 
utdelning bedöms som säker och kan beräknas på 
ett tillförlitligt sätt. Villkorade köpeskillingar 
redovisas som en del av anskaffningsvärdet om det 
är sannolikt att de kommer att utfalla. Om det i 
efterföljande perioder visar sig att den initiala 
bedömningen behöver revideras justeras 
anskaffningsvärdet. 
 
Finansiella instrument 
Moderföretaget tillämpar inte IFRS 9. Istället 
tillämpas en metod med utgångspunkt i 
anskaffningsvärde enligt Årsredovisningslagen. Det 
innebär att finansiella anläggningstillgångar 
värderas till anskaffningsvärde minus eventuell 
nedskrivning och finansiella omsättningstillgångar 
enligt lägsta värdets princip. Vid beräkning av 
nettoförsäljningsvärdet på fordringar som redovisas 
som omsättningstillgångar tillämpas principerna för 
nedskrivningsprövning och förlustriskreservering 
enligt IFRS 9, se principer för koncernen. Vid 
bedömning och beräkning av nedskrivningsbehov 
för finansiella tillgångar som redovisas som 
anläggningstillgångar tillämpas principerna för 
nedskrivningsprövning och förlustriskreservering i 
IFRS 9 när så är möjligt. Finansiella skulder värderas 
till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden. Principer för inbokning och 
bortbokning av finansiella instrument motsvarar de 
som tillämpas för koncernen och som beskrivs ovan. 
 
Leasingavtal 
Moderbolaget tillämpar undantaget i RFR 2 varför 
reglerna om leasingavtal i IFRS 16 inte tillämpas i 
moderbolaget som juridisk person. I moderbolaget 
redovisas leasingavgifter som kostnad linjärt över 
leasingperioden. Nyttjanderätten och 

leasingskulden redovisas således inte i 
balansräkningen. 
 
Koncernbidrag och aktieägartillskott 
Koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition. 
Lämnade aktieägartillskott redovisas som en ökning 
av posten andelar i dotterföretag hos givaren. Hos 
mottagaren redovisas aktieägartillskott direkt mot 
fritt eget kapital. 

 
 
2. LÅN OCH EGET KAPITAL 
 
Vid periodens utgång uppgår antal aktier till 
5 009 879 (500 100) fördelat på 5 000 000 (500 000) 
stamaktier och 9 879 (100) preferensaktier. Under 
perioden har Mirovia AB emitterat 4 500 000 
(500 000) stamaktier och 9 779 (100) preferensaktier 
vilket medförde en ökning av aktiekapitalet om 451 
(50) TSEK.  
 
Den emitterade företagsobligationen har påverkat 
koncernens belåning väsentligt. Beloppet uppgår 
till 400 MSEK, varav 100 MSEK användes för att lösa 
tidigare lån och anskaffningskostnader uppgick till 
totalt 12,5 MSEK. 
 
 

3. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 
 
Under perioden har inga väsentliga transaktioner 
med närstående inträffat förutom ersättning till 
ledande befattningshavare.  
 
 
4. VERKLIGT VÄRDE FINANSIELLA INSTRUMENT  
 
Bolaget har klassificerat finansiella tillgångar och 
skulder enligt följande kategorier; upplupet 
anskaffningsvärde, verkligt värde via 
resultaträkningen eller verkligt värde via övrigt 
totalresultat. Klassificeringen har genomförts 
beaktat bolagets affärsmodell för förvaltningen av 
finansiella tillgångar samt egenskaperna hos de 
avtalsenliga kassaflödena från den finansiella 
tillgången.  
 
Enligt nedan lämnas upplysningar om hur verkligt 
värde bestämts för de finansiella instrument som 
värderas till verkligt värde i rapporten över finansiell 
ställning. Uppdelningen av hur verkligt värde 
bestäms görs utifrån följande tre nivåer. 
 
Nivå 1: enligt priser noterade på en aktiv marknad 
för samma instrument 
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Nivå 2: utifrån direkt eller indirekt observerbara 
marknadsdata som inte inkluderats i nivå 1 
Nivå 3: utifrån indata som inte är observerbara på 
marknaden 
 
Koncernen har inga tillgångar som löpande 
redovisas till verkligt värde. Skulder för villkorade 
köpeskillingar från rörelseförvärv värderas löpande 
till verkligt värde via resultaträkningen utifrån nivå 3. 
Mirovia värderar inga andra skulder löpande till 
verkligt värde.   

 
Under delårsperioden har inga omklassificeringar 
mellan nivå 1, 2 och 3 genomförts. 
 
Följande sammanfattar de metoder och antaganden 
som använts för att fastställa verkligt värde på 
koncernens finansiella instrument värderade till 
verkligt värde enligt nivå 3. 
 
Villkorade köpeskillingar från företagsförvärv 
värderas till verkligt värde, enligt nivå 3. Villkorade 
köpeskillingar har uppstått efter förvärv av Bizloop 
AB och Lemontree Enterprise Solutions AB. Del av 
köpeskillingen för rörelseförvärven är villkorad till 
genomsnittlig EBITDA i det förvärvade bolaget 
under kommande år. En diskonterad 
kassaflödesmetod användes för att fånga nuvärdet 

av de förväntade framtida ekonomiska fördelar som 
kommer att lämna koncernen vid betalning. Den 
signifikanta icke observerbara data som används i 
beräkningen är riskjusterad diskonteringsränta och 
sannolikhetsjusterat förväntat kassaflöde.  
 
Mirovia har i modellen använt en diskonteringsränta 
om 7%, vilket ger en schablonmässig uppskattning 
om periodens effekt. Följande tabell visar 
förändringar för villkorade köpeskillingar, som 
ensamt är det instrument som värderas till verkligt 
värde i nivå 3. 
 
 

(Belopp i TSEK) 
Villkorad 

köpeskilling 
Ingående balans 1 juli 2020 - 
Förvärv av rörelse  10 966 
Utgående balans 31 
december 2020 

10 966 

Reglering -4 873 
Vinster (-) /förluster (+) 
redovisade i resultatet  

-1 789 

Utgående balans 30 
september 2021 

4 304 

 

 
 

5. FÖRVÄRV OCH FÖRSÄLJNING AV DOTTERFÖRETAG 
 
Nedan förvärv har genomförts under perioden från Koncernens övergång till IFRS (1 juli 2020) till utgången av 
september 2021. I samtliga förvärv förvärvar Mirovia 100% av andelarna och rösterna i de förvärvande bolagen. 
Samtliga förvärv är ett led i Koncernens strategiska inriktning att investera i entreprenörsledda bolag som 
erbjuder mjukvarulösningar och nischade IT-tjänster inom verksamhetskritiska områden.  
 

Förvärv Förvärvstidpunkt 
Transformant Group AB November 2020 

Bizloop AB November 2020 

Lemontree Enterprise Solutions AB (inklusive dotterföretag) December 2020 

Sundbom & Partners Holding AB (inklusive dotterföretag) Juli 2021 
So4it AB (inklusive dotterföretag) Juli 2021 

Acino AB September 2021 

Svenska Försäkringsfabriken i Umeå AB September 2021 

Toppnamn AB September 2021 

 
Beloppen som redovisats för de identifierade förvärvade tillgångarna och skulderna under perioden januari 2021 
– september 2021 specificeras i tabellen nedan. Per balansdagen har redovisningen avseende samtliga förvärv 
under perioden endast fastställts preliminärt eftersom identifiering och värderingen av tillgångar är ännu ej 
slutförd. 
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(Belopp i TSEK)  
Identifierbara immateriella tillgångar - 
Nyttjanderätter 14 187 
Materiella anläggningstillgångar 923 
Finansiella anläggningstillgångar 63 
Kundfordringar 20 237 
Övriga omsättningstillgångar 16 746 
Likvida medel 30 037 
Leasingskulder 14 187 
Leverantörsskulder 2 477 
Övriga kortfristiga skulder 31 224 
Totalt identifierbara tillgångar 34 305 
Goodwill 275 738 
Total köpeskilling 310 044 

  
Regleras genom:  
Likvida medel 241 044 
Säljrevers  69 000 
Total ersättning överförd 610 044 

  
Kassautflöde netto vid förvärv:  
Likvida medel 224 226 
Avgår: förvärvade likvida medel -30 037  

 194 189* 
  

*Utöver angivet belopp har 27 709 TSEK betalats under perioden hänförligt till förvärv av Lemontree Enterprise 
Solutions AB med förvärvsdag under december 2020, varav 4 873 TSEK är en resultatbaserad tilläggsköpeskilling 
och 22 836 TSEK är en justering för kassa och rörelsekapital på balansdagen.  
 
Goodwill om 275 738 TSEK uppkommen från förvärvet består av förväntade synergier och den samlade 
personalstyrkan i företagen. Dessa fördelar har inte redovisats separat från goodwill eftersom de inte möter 
kriterierna för redovisning av identifierbara immateriella tillgångar. Ingen del av goodwillen förväntas vara 
skattemässigt avdragsgill. 
 
Säljande aktieägare deltar efter förvärvet i en emission av preferensaktier från Mirovia AB. Skulder (säljrevers) till 
säljande aktieägare som uppstår i samband med rörelseförvärv kvittas mot fordringar från emissionen. Emission 
av preferensaktier till ett värde av 69 000 TSEK registreras 1 oktober 2021 och betraktas som pågående emission i 
delårsbokslutet för september 2021.   
 
Förvärvsrelaterade utgifter (inkluderat i övriga externa kostnader) uppgår till 2 060 TSEK. 
 
Förvärven under 2021 bidrog med 36 903 TSEK i nettoomsättning och 7 190 TSEK till Koncernen årets resultat 
mellan förvärvstidpunkten och rapporteringsperiodens slut. Om förvärven hade skett på den första dagen av 
räkenskapsåret, skulle Koncernens nettoomsättning för året varit 218 389 TSEK och koncernens resultat varit 25 
659 TSEK. 
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6. UPPDELNING AV INTÄKTER FRÅN AVTAL MED KUNDER 
 
Nedan tabell visar hur intäkter från avtal med kunder fördelas mellan olika kategorier av intäkter:  
 
 2021 2021 2020 
(Belopp i TSEK) jul-sept jan-sept jul-sept 
Mjukvara* 2 964 3 039 - 

Funktionsavtal 4 373 6 261 - 

Konsulttjänster 45 095 95 604 - 

Övrigt  11 75  - 

Summa 52 443 104 978 - 
 
*Inkluderar intäkter från SaaS och provision på försäljning av programvaror. 
 
 
7. ÖVERGÅNG TILL IFRS 
 
Denna koncernredovisning har upprättats i enlighet med de av EU godkända International Financial Reporting 
Standards (IFRS) samt tolkningsuttalanden från IFRS Interpretations Committee. Denna delårsrapportering och 
koncernredovisning är den första finansiella rapport som Mirovia AB upprättar enligt IFRS. Tidigare har Mirovia 
AB tillämpat Årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd, BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning ("K3"). 
 
Övergångsdatum till IFRS har fastställts till den 1 juli 2020. Övergången till IFRS redovisas i enlighet med IFRS 1 
Första gången IFRS tillämpas. Huvudregeln i IFRS 1 kräver att ett företag tillämpar samtliga standarder retroaktivt 
vid fastställandet av öppningsbalansen enligt IFRS. Detta innebär att jämförelsesiffrorna för 2020 är omräknade 
enligt IFRS.  
 
I följande tabeller presenteras och kvantifieras de av företagsledningen bedömda effekterna på koncernens 
rapport över totalresultatet och finansiella ställning vid övergången till IFRS för koncernen. Inga 
övergångseffekter har identifierats för perioden juli – september 2020. 
 

2020-07-01 – 2020-12-31 
(Belopp i TSEK) 

Enligt tidigare tillämpade 
principer (K3) 

Justering av 
redovisning av 

leasingavtal 

Justering av 
redovisning av 

goodwill 
IFRS  

  Not A Not B  

        

Intäkter 11 167 - - 11 167 

Övriga rörelseintäkter 82 - - 82 

Övriga externa kostnader -4 606 458 - -4 148 
Personalkostnader -4 946 - - -4 946 
Avskrivningar och nedskrivningar av 
immateriella tillgångar och materiella 
anläggningstillgångar 

-2 420 -183 2 416 -187 

Övriga rörelsekostnader -120 - - -120 

Rörelseresultat -843 276 2 416 1 848 

     

Finansiella intäkter och kostnader -730 -33 - -763 
Finansiella kostnader - - - - 

Resultat före skatt -1 573 242 2 416 1 085 

     

Inkomstskatt -675 -50 - -725 

Periodens resultat -2 248 192 2 416 360 
Övrigt totalresultat 17 - - 17 

Periodens totalresultat -2 231 192 2 416 377 
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2020-12-31 
(Belopp i TSEK) 

Enligt tidigare tillämpade 
principer (K3) 

Justering av 
redovisning av 

leasingavtal 

Justering av 
redovisning av 

goodwill 
IFRS  

  Not A Not B  

        
TILLGÅNGAR       

Anläggningstillgångar       

Goodwill 110 772 - 2 416 113 187 

Övriga immateriella tillgångar - - - - 
Materiella anläggningstillgångar 134 - - 134 

Nyttjanderätter - 8 188 - 8 188 

Andelar och värdepapper i andra företag 130 - - 130 

Uppskjutna skattefordringar 9 1 637 - 1 646 
Andra långfristiga fordringar 722 - - 722 

 111 767 9 824 2 416 124 007 

     

Omsättningstillgångar     
Kundfordringar 18 267 - - 18 267 

Aktuella skattefordringar - - - - 

Övriga fordringar 5 921 - - 5 921 
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 

2 278 - - 2 278 

Likvida medel 40 722 - - 40 722 

 67 188 - - 67 188 

      

SUMMA TILLGÅNGAR 178 955 9 824 2 416 191 195 

       

EGET KAPITAL      
Aktiekapital 51 - - 51 

Övrigt tillskjutet kapital 65 595 - - 65 595 
Balanserade vinstmedel inklusive periodens 
resultat 

-2 231 192 2 416 377 

Summa eget kapital 63 415 192 2 416 66 023 

     
Långfristiga skulder      

Upplåning - - - - 

Leasingskulder - 6 365 - 6 365 

Avsättningar 11 146 - - 11 146 
Uppskjuten skatteskuld 3 1 687 - 1 690 

 11 149 8 051 - 19 201 

Kortfristiga skulder     

Upplåning 74 605 - - 74 605 

Leasingskulder - 1 581 - 1 581 
Leverantörsskulder 3 611 - - 3 611 

Aktuell skatteskuld 11 884 - - 11 884 

Övriga skulder  4 371 - - 4 371 
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

9 919 - - 9 919 

 104 391 1 581 - 105 972 

      

Summa skulder 115 540 7 945 . 112 336 

     
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 178 955 9 824 2 416 191 195 
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Nedan beskrivs de väsentliga övergångseffekterna. 
 

A. Samtliga leasingavtal förutom sådana med kort löptid eller lågt värde ska enligt IFRS 16 aktiveras i 
balansräkningen såsom en anläggningstillgång och finansiell skuld. Detta skiljer sig mot tillämpade 
principer (K3) där utgiften för samtliga leasingavtal redovisades som en rörelsekostnad i den period de 
avsåg. Mirovia leasingavtal består av nyttjanderätt av lokaler och bilar. Vid övergången till IFRS redovisar 
Mirovia som en nyttjanderättstillgång i form av rättigheten att nyttja tillgången och en leasingskuld i 
form av skyldigheten att erlägga hyresbetalningar. Vid övergångsdatumet värderar koncernen 
leasingskulden till nuvärdet av återstående leasingavgifter diskonterade med den marginella låneräntan. 
Koncernen redovisar vid övergångsdatumet en nyttjanderättstillgång till ett belopp som motsvarar 
leasingskulden, justerad för eventuella förutbetalda betalningar hänförliga till leasingavtalen. Under 
efterföljande perioder redovisas leasingskulden till upplupet anskaffningsvärde medan 
nyttjanderättstillgången minskas med avskrivningar och nedskrivningar. I koncernens rapport över 
totalresultatet redovisas avskrivningar på nyttjanderättstillgången och räntekostnader på leasingskulden.  
 

B. Posten goodwill är enligt IFRS en immateriell tillgång med obestämbar nyttjandeperiod vilket medför att 
posten inte minskas med årliga avskrivningar. Detta skiljer sig från tidigare redovisningsprinciper (K3) där 
en ekonomisk livslängd om 5 år har tillämpats. Övergången till IAS 38 medför därför att avskrivningar av 
goodwill under 2020 vänds och läggs tillbaka mot balanserat resultat i eget kapital. Goodwill är inte en 
avdragsgill kostnad eller skattepliktig intäkt varför justeringen inte har några skattemässiga effekter med 
anledning att posten i sin helhet är hänförlig till bolagsförvärv (och inte inkråmsförvärv). Övergången till 
IFRS medför nytt krav för koncernen att testa goodwill minst årligen för eventuellt nedskrivningsbehov. 
En eventuell nedskrivning redovisas i rörelseresultatet.  
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Verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderföretagets och 
koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som 
moderföretaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 
 
 
 
Stockholm den 29 november 2021 
 
 
 
 
Sebastian Karlsson     
VD     
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Denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisorer.  
 
 
 
För ytterligare information kontakta: 
 
Peter Olofsson 
Chief Financial Officer 
+46 73 545 93 85 
 
Kommande rapporteringstillfällen:  
 
Bokslutskommuniké  1 mars 2022 
Årsredovisning   29 april 2022 
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OM MIROVIA AB  
 
Mirovia är en nordisk koncern som investerar i entreprenörsledda bolag som erbjuder mjukvarulösningar och 
nischade IT-tjänster inom verksamhetskritiska områden. Vår tro är att skickliga entreprenörer med tydliga 
expertisområden, i en miljö med korta beslutsvägar och tillgång till de rätta verktygen och nätverket, kan 
accelerera sin utveckling och skapa en långsiktig och lönsam tillväxt. 
 
Läs mer på https://mirovia.io/ 
Mirovia AB 
Org.nr 559261–9232 
Biblioteksgatan 29 
114 35 Stockholm 

https://mirovia.io/
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