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Mirovia is believed to be a hypothesized superocean 
surrounding the supercontinent Rodinia in the 
Neoproterozoic Era, about 1 billion to 750 million years ago.

In the year 2020, a new story about the name Mirovia began.



VI ÄR 

en nordisk koncern som investerar i 
entreprenörsledda bolag som erbjuder nischade 
IT- och tekniktjänster samt mjukvarulösningar 
inom verksamhetskritiska områden. 

INTRODUKTION

VÅR VISION 

är att bli förstahandsvalet för entreprenörer 
inom SME segmentet som verkar inom IT & 
teknik och söker en långsiktig ägare att utvecklas 
tillsammans med där bolagens kärnvärden, 
filosofi och identitet bibehålls och stärks. Samt 
att bli ett naturligt förstahandsval för den bästa 
kompetensen inom nischade IT discipliner att 
långsiktigt utvecklas på.

VÅR TRO 

är att skickliga entreprenörer med tydliga 
expertisområden, i en miljö med korta 
beslutsvägar och evighetslång horisont samt 
tillgång till de rätta verktygen och nätverket, kan 
accelerera sin utveckling och skapa en långsiktig 
och lönsam tillväxt.



6 
LOI

+60 
MSEK EBITDA

5 
REKRYTERINGAR

7 JULI
Mirovia AB (publ) emitterade en senior säkerställd 
företagsobligation om 400 mSEK med ett ramverk på 800 mSEK 
och en löptid på 3 år

8 JULI 
Mirovia slutförde förvärvet av Sundbom & Partners Holding AB

15 JULI
Mirovia slutförde förvärvet av SO4IT AB

10 SEPTEMBER 
Mirovia slutförde förvärven av Svenska Försäkringsfabriken i 
Umeå AB, Acino AB och Toppnamn AB 

1 DECEMBER 
Mirovia slutförde förvärvet av Traventus AB

2021 I KORTHET

800 
MSEK BOND

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 
ÅRSSKIFTET:

Efter periodens slut har vi signerat sex avsikts-
förklaringar (“Letters of Intent”) för framtida förvärv, 
vilket kommer att generera en ackumulerad EBITDA 
norr om 60 miljoner SEK vid signering. Vi har stärkt 
organisationen genom att rekrytera Ola Stafström 
(COO), Patrik Strid (M&A Director), Max Enhörning 
(M&A Director), Axel Bergström (Senior Associate) 
samt Pierre Schuster som ny VD till vårt dotterbolag 
Svenska Försäkringsfabriken. Dessa rekryteringar 
innebär att vi står väl rustade för att fortsätta med vår 
starka organiska samt förvärvade tillväxt i framtiden. 
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MIROVIA I KORTHET

2020

7

240
8

grundades

antal anställda i gruppen

bolag i gruppen

städer med kontor

327 
mSEK oms

77 
mSEK justerad 

EBITDA 

23,6% 
Justerad EBITDA 

marginal

4,8% 
Organisk EBITDA 

tillväxt 2021

10% 
omsättning CAGR 

2018-2021

22% 
EBITDA CAGR 

2018-2021

* Exklusive förvärvsrelaterade kostnader     ** Räntebärande nettolåneskuld delat med pro forma konsoliderad EBITDA

EBITDA marginal %

Omsättning

EBITDA

Justerad EBITDA*

Justerad EBITDA marginal %

Räntebärande nettolåneskuld

Skuldsättningsgrad**

2021

22,3 %

327 mSEK

73 mSEK

77 mSEK

23,6 %

310 mSEK

4,02

2020

21,6 %

331 mSEK

72 mSEK

74 mSEK

22,2 %

21 mSEK

0,28

2019

21,4 %

307 mSEK

66 mSEK

66 mSEK

21,4 %

(15,6 mSEK)
neg.

2018

17,4 %

245 mSEK

43 mSEK

43 mSEK

17,4 %

0,2 mSEK

0,00

HELÅRET 2021 PRO FORMA:

VÅRA PORTFÖLJBOLAG:
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VD-ORD

Mirovias första fulla räkenskapsår präglades av en stark 
tillväxt, både organisk och förvärvad. Utöver detta 
har fullt fokus legat på att bygga upp en stark och 
erfaren organisation samt att säkerställa en långsiktig 
finansiering för gruppens framtida framgång.

Utöver vårt kontinuerliga arbete med att hitta bra 
bolag, strukturera förvärvsmodeller som är långsiktigt 
fördelaktiga för våra entreprenörer samt utveckla våra 
bolag, så har vi fyllt på vår stridskassa rejält genom att 
emittera en obligation med ett ramverk om 800 mSEK. 
En storlek på ramverk som vi som förstagångsemittent 
är väldigt stolta över och gör att vi står väl rustade för 
framtida förvärv och affärsutvecklande initiativ. 

“Detta visar på en otrolig styrka i 
deras affärsmodell och en enorm 

uthållighet hos våra entreprenörer”
Under året har vi fortsatt att förbättra och effektivisera 
våra förvärvsprocesser samt skapat embryot till vår 
“secret sauce” för gruppens framgång. De tre delar i vår 
process som vi ständigt arbetar med att förbättra är: 

1. Hitta bra bolag
På Mirovia jobbar vi aktivt för att hitta bolag och 
entreprenörer som är ”best in class”. Samtliga bolag 
under 2021 kommer från egen analys och uppsökande 
arbete. Detta är en förutsättning för vårt arbete då vi 
vet att ”best in class” sällan är till salu. 

2. Förvärva klokt
Att ”förvärva klokt” handlar om att skapa en 
budstruktur som är bra för våra entreprenörer, men 
som också är ekonomiskt hållbart för Mirovia. Ett 
klokt bud enligt oss är ett bud som incentiverar 
en sund och lönsam tillväxt samt ger möjlighet för 

entreprenörer att fortsätta driva sin verksamhet med 
bibehållen kultur och befintligt varumärke. Varje bolag 
och dess entreprenörer har olika livssituationer och vi 
är öppna för lösa såväl snabba successioner som att 
ta fram en långsiktig kommersiell roadmap över fem 
till tio år. 

3. Utveckla bolag
Vi vet att våra entreprenörer kan sin verksamhet 
utan och innan och genom att ha oss som ny 
sparringpartner i deras ringhörna kan vi skapa 
världsmästare utav regionala mästare. Jag är glad 
över att vi har stärkt upp vår organisation under 2021 
så att vi nu kan ta ett större grepp för en framtid med 
stark organisk tillväxt. 

Vårt arbete i samband med obligationen har gjort att vi 
mognat som organisation och vi står bättre rustade nu 
än tidigare för vad som komma skall. 

De senaste åren har varit väldigt turbulenta. Covid-19 
har muterats både en och två gånger, vi har slitits mellan 
hemarbete och kontoret, videomöte har blivit det nya 
svarta och miljontals människor lider av det fruktansvärda 
krig som har utbrutit i Europa. Dessa omvärldsfaktorer 
har i sin tur lett till en skakig ekonomi, och många 
företag har haft problem och behövt varsla. 

“Högst på agendan för 2022 är en 
fortsatt stark organisk tillväxt samt 

att stärka vår position som den 
naturliga hamnen för ‘best in class’ 
entreprenörer inom IT- & Technical 

solutions” 

Under denna oroliga period har vi sett en ökad 
efterfrågan på våra portföljbolags tjänster. Våra bolags 
CAGR ligger på 10 % (Pro forma 2018-2021) och vi har 
en årlig Pro forma EBITDA-tillväxt under åren 2018-
2021 på hela 22 %. Detta visar på en otrolig styrka i 
deras affärsmodell och en enorm uthållighet hos våra 
entreprenörer. 

 
Sedan starten av 2022 har vi hunnit med att signera 
avsiktsförklaringar med sex bolag, som tillsammans har 
ackumulerad EBITDA norr om 60 mSEK. Vi har även 
utökat vår geografiska expansion och letar nu aktivt efter 
bolag i Norge, Finland och Danmark 

Högst på agendan för 2022 är en fortsatt stark organisk 
tillväxt samt att stärka vår position som den naturliga 
hamnen för ”best in class” entreprenörer inom IT- & 
Technical solutions. 

Det är en ynnest att få arbeta med mina kollegor på 
Mirovia; Andreas, Amanda, Peter, Johan, Louise, Ola, 
Axel, Patrik och David men jag är om möjligt ännu mer 
stolt över att våra entreprenörer Patric Helje, Rickard 
Ridderström, Per Sundbom, Tobias Petersen, Magnus 
Sonander, Magnus Poromaa, Per Viktorsson, Mikael Elf 
och Mikael Björk har valt oss som partner för att fortsätta 
sin tillväxtresa.

Stort tack till er för allt ert goda arbete under året som 
har varit. Låt oss blicka framåt mot ett 2022 som blir ännu 
bättre. 

- Sebastian Karlsson, VD Mirovia Group
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SEKk PRO FORMA OMSÄTTNING & EBITDA

Omsättning Justerad EBITDA Justerad EBITDA-marginal (%)

KOMMENTARER:

• Justerad pro forma EBITDA-marginal uppgick till 23,6 %
• Organisk tillväxt i justerad pro forma EBITDA uppgick till 4,8 %
• Justerad pro forma EBITDA ökade med 4,7 % till 77,0 mSEK, vilket var “all-time-

high”. 
• Pro forma omsättning och EBITDA under 2018-2021 ökade med i genomsnitt 10 

% respektive 22 % per år, trots två år med pandemi

* Exklusive förvärvsrelaterade kostnader

PRO FORMA EBITDA UTVECKLING 2018 - 2021

Dotterbolag - rapporterat

Lease justeringar (IFRS 16) 

Förvärvsrelaterade kostnader (IFRS 3) 

Omvärdering av tilläggsköpeskilling (IFRS 3)

Mirovia koncern - pro forma (IFRS)

Pro forma justeringar 

Dotterbolag  - pro forma

Moderbolag

Mirovia koncern - pro forma (Swedish GAAP)

EBITDA-marginal (%)

Justerad EBITDA-marginal (%)

Mirovia koncern - justerad* pro forma (IFRS)

2021

83 064

0

83 064

-13 608

8 261

-4 162

-699

22,3%

23,6%

69 456

72 857

77 019

2020

81 269

-2 033

79 236

7 931

-1 978

0

21,6%

22,2%

-13 608

65 628

71 581

73 559

2019

70 539

1 765

72 305

7 118

0

0

21,4%

21,4%

-13 608

58 697

65 815

65 815

2018

46 421

4 987

51 408

4 906

0

0

17,4%

17,4%

-13 608

37 800

42 706

42 706

KOMMENTARER:

Justerad pro forma EBITDA 2021 ökade till 77,0 mSEK (73,6), vilket resulterade i en 
EBITDA-marginal på 23,6 % (22,2). 

I justerad pro forma 2020 har 2,5 mSEK i Covid-bidrag dragits ifrån. Övriga 
justeringar beror huvudsakligen på Sundbom & Partners’ förvärv av PX Expert 
Norden AB i september 2020, samt omklassificering av periodiseringar.

Dotterbolagens samlade pro forma EBITDA ökade med 4,8 % under 2021 jämfört 
med föregående år, och  motsvarande CAGR uppgick till 22 % under 2018-2021.

SEKk

s. 7

22 %  
EBITDA 

2018-2021

10 %  
CAGR 

2018-2021
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KOSTNADSUTVECKLING

Fasta kostnader Personalkostnader Rörliga kostnader Pro forma justeringar

FINANSIELL UTVECKLING

*Skuldsättningsgrad = Räntebärande nettolåneskuld / pro forma konsoliderad EBITDA

KOMMENTARER:

Kassa och bank uppgick till 99,8 mSEK (85,3), den 31 december 2021, varav 32,3 mSEK 
(0) fanns på depositionskonto avsatt för kommande förvärv. Under det fjärde kvartalet 
användes 28,0 mSEK av de deponerade medlen till förvärvet av Traventus.

Skulder till kreditinstitutioner uppgick till 388,6 mSEK (78,8). Leasingskulder 
omklassificerade enligt IFRS 16 uppgick till 21,2 mSEK (27,3), vilket resulterade I en 
nettolåneskuld om 310,0 mSEK (20,8).

Pro forma skuldsättningsgrad* enligt definitionen i “Senior Secured Bond Terms & 
Conditions” uppgick till 4,02.

Eget kapital uppgick till 173,3 mSEK (63,4) med en åtagende av huvudägarna att skjuta 
till ytterligare 100 mSEK eget kapital till Mirovia inom 12 månader från den 7 juli, 2021, 
se “Mirovia AB (publ) Year-End Report 2021” och “Senior Secured Bond Terms & 
Conditions” för ytterligare information.

KOMMENTARER:

Totala kostnader pro forma 2021 minskade till 254,1 mSEK (259,6). De högre personal-
kostnaderna 2021 beror huvudsakligen på Covid-19-relaterade bidrag 2020 och 
Sundbom & Partners’ förvärv av PX Expert Norden, vilket ökade personalkostnaderna 
till följd av ett större antal anställda. 

De ökade personalkostnaderna motverkades av mindre användning av underkonsulter, 
i enlighet med koncernens operativa praxis, vilket resulterade i lägre direkta kostnader. 

Kostnaden för övergången till IFRS-redovisning och utveckling av nya 
redovisningsrutiner reflekteras också i kostnaden för Q4.

FINANSIELL STÄLLNING (KSEK)

Skulder till kreditinstitut

PF Konsoliderad EBITDA

Kortfristiga leasingskulder (IFRS)

Räntebärande nettolåneskuld

Kassa och bank

Skuldsättningsgrad*

2021

(388 611)

(21 203)

(309 990

99 824

77 019

4,02

2020

(78 825)

(27 321)

(20 802)

73 559

85 345

0,28

2019

(4 220)

(32 577)

15 690

65 815

52 487

neg.

2018

(4 220)

(28 033)

(173)

42 706

32 080

0,00

Skuldsättningsgrad inkl 100 mSEK eget kapital-tillskott: 2,73x

Maintenance test: Skuldsättningsgrad < 6,0x
Incurrence test: Skuldsättningsgrad < 4,5x s. 8
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FINANSIELL UTVECKLING

245,3

307,2
331,2 326,9

2018 2019 2020 2021

PRO FORMA OMSÄTTNING 2018-2021 (MSEK) OMSÄTTNINGSFÖRDELNING1 (2021)

• Tillväxten beror på att samtliga bolag har utvecklats 
positivt under perioden 2018-2021.

• Det bolag som bidrog med störst till tillväxten I 
omsättning var Transformant, som utvecklats positivt 
sedan starten 2018.

• Samtliga bolag förväntas fortsätta att utvecklas positivt 
till följd av en stark underliggande efterfrågan och 
starka positioner i valda nischer.

PRO FORMA EBITDA 2018-2021 (MSEK)

Not: 1) Exklusive moderbolaget, Mirovia AB (publ), holding-bolagen, Mirovia Invest 1 AB och Mirovia Invest 2 AB, samt Toppnamn AB.

• Precis som för omsättningen, berodde en stor del 
av EBITDA-utvecklingen mellan 2018 och 2019 på 
utvecklingen i Transformant. 

• SO4IT och SFF är de bolag som har högst andel 
återkommande intäkter och bidrar även med mest 
EBITDA koncernen.

• Kostnaderna för moderbolaget under 2021 har använts 
för beräkning av koncernens pro forma EBITDA 2018-
2020.

12%

18%

23%16%

13%

9%
9%

Transformant

Lemontree

SO4IT

Sundbom & Partners

SFF

Acino

Traventus

KOMMENTARER

13%

17%

10%

25%

23%

3% 9%
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Traventus

EBITDAFÖRDELNING1 (2021) KOMMENTARER

30 %  
återkommande  

EBITDA
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ATT VARA EN DEL AV MIROVIA

Att vara en del av Mirovia Group innebär att 
entreprenören får tillgång till många fördelar de 
annars inte hade haft möjlighet till. Förutom det 
självklara i att man blir del av ett sammanhang 
och få systerbolag, finns även möjligheter till 
kompetensutbyte, gemensamma initiativ mellan 
bolag, skalfördelar i form av att kunna svara 
gemensamt på upphandlingar samt att få bättre 
tjänster till ett lägre pris. 

GEDIGET NÄTVERK

Entreprenören får tillgång till vårt gedigna 
nätverk, både inom och utanför gruppen. 
Det gör att vi snabbt kan erbjuda accelererad 
utväxling åt våra bolag från dag ett.

SJÄLVSTYRE

Våra entreprenörer och bolagsledare har full 
operationell frihet. Vi tror att korta beslutsvägar 
och kännedom om den lokala marknaden är 
nyckelfaktorer för framgång.

BEHÅLL VARUMÄRKE OCH KULTUR

Med bibehållet varumärke och den unika kultur 
våra bolag redan har kan de fortsätta arbeta som 
vanligt.

HÅLLBAR TILLVÄXT

Tack vare vår långsiktiga strategi kan vi arbeta 
för att våra bolag ska ha en hälsosam och hållbar 
tillväxt.

STABILITET OCH LÅNGSIKTIGHET

Vi investerar i bolag som vi tror på ur ett 
långsiktigt perspektiv. Entreprenören får en aktiv 
affärspartner som ser till deras bolags bästa i 
längden. 

ENTREPRENÖRSKAP

Entreprenörsandan genomsyrar allt vi gör. Vi har 
högt engagemang, öppna nätverk och är nyfikna 
på nya idéer och trender.

Det var viktigt för oss att vi kunde 
behålla både varumärke, kultur och 
framför allt vår självständighet. 

Rickard Ridderström, VD Lemontree AB

TILLGÅNG TILL EXTRA KOMPETENSER

Tack vare vårt kompetenta managementteam 
kan vi bistå våra bolag med rådgivning och 
ibland även operationell hjälp inom områden 
såsom juridik, ekonomi samt marknadsföring. 
Vi kan även hjälpa till med bland annat 
inkråmsförvärv och rekrytering. 
 

SKALFÖRDELAR

Vi arbetar med marknadens bästa partners och 
kan som en grupp upphandla och få tillgång till 
rabatter på produkter och tjänster som bolagen 
var för sig inte skulle kunna uppnå. 

s. 10



BOLAG I GRUPPEN

Under 2021 har Covid-19 pandemin fortsatt 
haft påverkan på samhället i hög grad, medan 
såväl Mirovia som våra dotterbolag har levererat 
starkt resultat och fortsatt tillväxt. Pandemin 
bedöms ha drivit på digitaliseringen, vilket har 
bidragit till den positiva tillväxten för flera av våra 
portföljbolag. 

Såväl vi som våra dotterbolag har snabbt ställt 
om arbetet för att kunna fortsätta leverera 
mjukvara och IT-lösningar med samma höga 
expertis inom affärskritiska områden.

Medarbetares hälsa och säkerhet har haft hög 
prioritet, och vi har skapat förutsättningar för 
ett effektivt distansarbete, samtidigt som våra 
bolag även detta året har uppvisat oerhört goda 
resultat i medarbetarundersökningar såsom 
Great Place To Work (plats 2 och 5 i Sverige). 

Samtliga siffror är pro forma 2021. 

Lemontree automatiserar processer som gör att 
deras kunder kan öka både förändringstakt och 
kvalitet i sina digitala tjänster. Placerade sig på 
plats 5 i Great Place to Work under 2021.

GRUNDAT:
1999

ORT:
Stockholm 

& Oslo

ANSTÄLLDA:
42

VD: Rickard Ridderström

SO4IT är ett hybridbolag som erbjuder nischad 
kompetens samt egenutvecklade moduler inom 
In-memory computing. De egna produkterna 
Sugar och Nextgen används av flertalet stora 
bank- och finansbolag, exempelvis Avanza.

GRUNDAT:
2005

ORT:
Stockholm 

ANSTÄLLDA:
30

VD & GRUNDARE: Magnus Poromaa

Transformant hjälper företag med digital 
omställning ”Transformation”, både genom 
konsultinsatser och råd samt genom egen 
programvara för digitalisering och automation.

GRUNDAT:
2017

ORT:
Stockholm

ANSTÄLLDA:
24

VD & GRUNDARE: Tobias Petersen & Magnus Sonander

Sundbom & Partners är ett leverantörsoberoende 
konsultbolag med specialist-kompetens inom 
ekonomi och affärssystem såsom Maconomy, 
Unit4 ERP, Visma PX, med fler. Placerade sig på 
plats 2 i Great Place to Work under 2021.

GRUNDAT:
2008

ORT:
Stockholm  

& Göteborg

ANSTÄLLDA:
47

VD & GRUNDARE: Per Sundbom

2021 CAGR 2018-2021

EBITDA marginal: 27 %

OMSÄTTNING: 42 mSEK 32 %
EBITDA: 11 mSEK 15 %

2021 CAGR 2018-2021

EBITDA marginal: 23 %

OMSÄTTNING: 62 mSEK 9 %
EBITDA: 14 mSEK 30 %

2021 CAGR 2018-2021

OMSÄTTNING: 77 mSEK 21%

EBITDA: 8 mSEK 52 %

2021 CAGR 2018-2021

OMSÄTTNING: 47 mSEK 5 %
EBITDA: 21 mSEK 11 %

11 %EBITDA marginal: 44 %EBITDA marginal:



BOLAG I GRUPPEN

Svenska Försäkringsfabriken är ett mjukvaru-
bolag som erbjuder standardiserade produkter
med skräddarsydda lösningar specifikt 
anpassade till bank och försäkring, försäkrings-
administration samt resursuthyrning av 
pensions- och försäkringsexperter hos 
försäkringsbolag och deras kunder.  

GRUNDAT:
2005

ORT:
Umeå & 

Stockholm

ANSTÄLLDA:
37

VD & GRUNDARE: Mikael Elf & Per Viktorsson
Acino specialiserar sig på systemutveckling 
och hjälper företag att realisera bra idéer till 
fantastiska appar, produkter och tjänster. 

GRUNDAT:
2009

ORT:
Umeå

ANSTÄLLDA:
27

VD: Per Viktorsson & Mikael Elf

Traventus är en av Sveriges främsta specialister 
på Vismas affärssystem (ERP). De erbjuder 
heltäckande lösningar för affärssystemen Visma 
Business, Visma.net ERP och Visma SPCS. 

GRUNDAT:
2012

ORT:
Malmö, Stockholm  

& Lessebo

ANSTÄLLDA:
29

VD & GRUNDARE: Mikael Björk

LOI

Efter årsskiftet har vi 
signerat ytterligare sex 
Letters of Intent för 
framtida förvärv, vilket 
kommer att vid signering 
generera ytterligare drygt 
60 miljoner SEK i EBITDA.

2021 CAGR 2018-2021

8 %

OMSÄTTNING: 31 mSEK 2 %
EBITDA: 3 mSEK 90 %

LOI LOILOI LOI LOI
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2021 CAGR 2018-2021

OMSÄTTNING: 44 mSEK 16 %
EBITDA: 19 mSEK 32 %

43 %EBITDA marginal:

EBITDA marginal:

2021 CAGR 2018-2021

23 %

OMSÄTTNING: 31 mSEK 6 %
EBITDA: 7 mSEK 5 %

EBITDA marginal:



LEDNING

SEBASTIAN KARLSSON 
CEO

HomeMaker,  
Serendipity, PwC

ANDREAS EKBLOM,  
DEPUTY CEO

Axholmen, Deloitte

PETER OLOFSSON 
CFO

Zodiak, Midroc, SCA,
Corral Petroleum Hold.

JOHAN ELOWSSON 
HEAD OF M&A/LEGAL

Wistrand, White & Case

LOUISE MERZINGER
MARKETING MANAGER

Visma Consulting, 
Konsultbolag1, K-Rauta

OLA STAFSTRÖM
COO

Accenture, Avanade

PATRIK STRIDH
M&A DIRECTOR

Afry, Esri

AMANDA ÖQVIST
SENIOR ASSOCIATE

Valentum

AXEL BERGSTRÖM 
SENIOR ASSOCIATE

KPMG

DAVID ALDEBRANT
INVESTOR ANALYST

Klarna

CHRISTER HELLSTRÖM
ORDFÖRANDE

Partner Accenture
Boardmember at Curamando
Senior Advisor på Premune

SAEID ESMAEILZADEH
LEDAMOT

Founder of Serendipity Group, 
IVA, Hidden Dreams, Spartacus 

Capital, Mirovia

MOUNA ESMAEILZADEH
LEDAMOT

Boardmember Centripetal
Boardmember Vivologica
Vinnare av Mensa-priset

SUSANNE NAJAFI
LEDAMOT

Founder & Chairman BackingMinds
Styrelsemedlem flertalet bolag

FREDRIK HOLMSTRÖM
LEDAMOT

Ägare Holmströmgruppen
Grundare Magnolia

STYRELSE

s. 13
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Styrelsen och verkställande direktören för Mirovia AB (publ) 559261-9232 avger härmed 
årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01–2021-12-31. Jämförelsesiffrorna 
för 2020 avser ett förkortat räkenskapsår med perioden 2020-07-02-2020-12-31. 

 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 

VERKSAMHETENS ART OCH 
INRIKTNING 

Mirovia AB (publ) verksamhet består i att investera i 
och utveckla andra bolag. 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. 

Mirovia AB (publ) ägs till 99,7 % (98,1%) av Mirovia 
Holding AB, 559278-2758 och har sitt säte i 
Stockholm. Resterande 0,3% (1,9%) ägs av 
förvärvade bolags säljare.  

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 
RÄKENSKAPSÅRET 

Den 7 juli 2021 emitterade Mirovia AB (publ) en 
senior säkerställd företagsobligation om 400 MSEK 
med ett ramverk på 800 MSEK och en löptid på 3 
år. 

Mirovia har under 2021 förvärvat bolagen Sundbom 
Group AB, Sundbom & Partners AB, Project 
Software Sweden AB, PX Expert Norden AB, So4it 
AB, So4it Operations AB, Svenska 
Försäkringsfabriken i Umeå AB, Acino AB, 
Toppnamn AB samt Traventus AB. 

 

KONCERNENS DOTTERFÖRETAG 

Transformant AB: 

Grundades 2017, 24 anställda. 
Transformant hjälper företag med digital 
omställning ”Transformation”, både genom 
konsultinsatser och råd samt genom egen 
programvara för digitalisering och automation. 

Lemontree AB: 

Grundades 1999, 32 anställda. 
Lemontree automatiserar processer som gör att 
deras kunder kan öka både förändringstakt och 
kvalitet i sina digitala tjänster. Placerade sig på plats 
5 i Great Place to Work under 2021. 
 
Sundbom & Partners AB: 

Grundades 2008, 47 anställda. 
Sundbom & Partners är ett leverantörsoberoende 
konsultbolag med specialistkompetens inom 
ekonomi och affärssystem såsom Maconomy, Unit4 
ERP, Visma PX, med fler. Placerade sig på plats 2 i 
Great Place to Work under 2021. 
 
SO4IT AB: 

Grundades 2005, 30 anställda. 
SO4IT är ett hybridbolag som erbjuder nischad 
kompetens samt egenutvecklade moduler inom In-
memory computing. De egna produkterna Sugar 
och Nextgen används av flertalet stora bank- och 
finansbolag, exempelvis Avanza. 
 
Svenska Försäkringsfabriken i Umeå AB: 

Grundades 2005, 37 anställda. 
Svenska Försäkringsfabriken är ett mjukvarubolag 
som erbjuder standardiserade produkter med 
skräddarsydda lösningar specifikt anpassade till 
bank och försäkring, försäkringsadministration samt 
resursuthyrning av pensions- och försäkrings-
experter hos försäkringsbolag och deras kunder.  
  
Acino: 

Grundades 2009, 27 anställda. 
Acino specialiserar sig på systemutveckling och 
hjälper företag att realisera bra idéer till fantastiska 
appar, produkter och tjänster. 
 
Traventus: 

Grundades 2012, 29 anställda. 
Traventus är en av Sveriges främsta specialister på 
Vismas affärssystem (ERP). De erbjuder heltäckande 
lösningar för affärssystemen Visma Business, 
Visma.net ERP och Visma SPCS.
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UTVECKLING AV VERKSAMHET, STÄLLNING OCH RESULTAT (KONCERNEN)  

(TSEK) 
 

2021 2020 

   
Intäkter 186 215 11 249 

Rörelseresultat 16 027 -885 

Resultat före skatt -7 662 -1 648 

Balansomslutning 714 344 198 365 

Medelantal anställda 227 57 
 

 

KOMMENTARER TILL VERKSAMHET, 
RESULTAT OCH STÄLLNING  

 
Intäkter 
Intäkterna för helåret uppgick till 186 215 (11 249) 

TSEK, vilket är en ökning med 1 555 procent jämfört 

med perioden föregående år. Ökningen av 

intäkterna är hänförligt till årets rörelseförvärv.  

 
Rörelseresultat 
Rörelseresultatet för helåret uppgick till 16 027  

(-885) TSEK, vilket är en ökning med 16 912 TSEK 

jämfört med perioden föregående år. 

Ökningen av rörelseresultatet är hänförlig till 
förvärven av de legala enheter som förvärvats under 
Q3 och Q4 2021. Samtidigt har resultatet belastats 
med avskrivningar på immateriella tillgångar som 
identifierats i samband med förvärven, vilka uppgår 
till 10 043 (710) TSEK. Resultatet för helåret uppgick 
till -10 720 (-2 226) TSEK. 

 

Likviditet och kassaflöde 
Kassaflödet från den löpande verksamheten innan 

förändring av rörelsekapital uppgick till 1 551 (6 856) 

TSEK. Förändring av rörelsekapitalet uppgick till  

-8 703 (-5 693) TSEK. Totalt uppgick kassaflödet från 

den löpande verksamheten till -7 152 (1 163) TSEK. 

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick 

till -261 861 (-98 857) TSEK. Periodens investeringar 

utgörs primärt av förvärven av dotterbolag. 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick 

till 328 116 (138 332) TSEK. Kassaflödet från 

finansiering för perioden har primärt uppkommit 

genom emissionen av en företagsobligation. 

Kassaflödet för helåret uppgick till 59 103 (40 672) 

TSEK. Vid periodens utgång uppgick koncernens 

likvida medel till 99 824 (40 722) TSEK. 
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UTVECKLING AV VERKSAMHET, STÄLLNING OCH RESULTAT (MODERFÖRETAGET)  

(TSEK) 
 

2021 2020 
   

Intäkter 135 102 

Rörelseresultat -13 605 -1 550 

Resultat före skatt -37 154 -2 253 

Balansomslutning 577 615 140 997 

Medelantal anställda 6 1 

 

Moderföretaget har under perioden belastats med ökade rörelsekostnader hänförliga till ökade 

rapporteringskrav i samband med övergången till IFRS. Finansiella kostnader har också ökat med anledning av 

ökade räntekostnader hänförliga till obligationen som emitterades i Q3 

 

VÄSENTLIGA 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. 

 

Risker relaterade till koncernens finansiella 
situation  

i. Risker relaterade till tillgången av kapital 

Koncernen är beroende av att eget kapital 
emitteras eller lån erhålls. Brist på finansiering 
kan leda till att koncernen inte kan förvärva nya 
investeringsmål och därigenom fullfölja 
befintliga eller framtida affärsstrategier, dra 
nytta av framtida affärsmöjligheter eller svara på 
konkurrenstryck. För detaljerade upplysningar 
avseende finansiella instrument och 
riskhantering, se not 28.  

Hantering:  

Under 2021 har Mirovia reducerat 
finansieringsrisken genom att säkerställa 
koncernens finansieringsbehov genom emission 
av 400 MSEK treårig obligation med 
förfallodatum 7 juli 2024.  Det finns även en ram 
att emittera ytterligare 400 MSEK för att 
finansiera framtida förvärv. Obligationen är 
senior säkerställd och löper till en rörlig 
kupongränta om STIBOR + 8,25 procent.  

 

 

 

För att minimera finansieringsrisken, det vill 
säga att inte erhålla långfristig finansiering, skall 
Miroviakoncernen upprätthålla god 
kreditvärdighet samt långfristig finansiering skall 
upphandlas i god tid innan behov uppstår. 

För detaljerade upplysningar avseende 
finansiella instrument och riskhantering, se not 
28.  

 

ii. Beroendeställning av dotterbolag  

Den kassagenererande verksamheten bedrivs av 
koncernens dotterbolag. Följaktligen är 
koncernen beroende av sina dotterbolag för att 
fullgöra sina finansiella förpliktelser samt för att 
kunna göra utbetalningar.  

Hantering: 

För att denna risk ska bli aktuell behöver 
dotterbolagen sluta generera likviditet 
alternativt att det införs begränsningar som 
medför att medel inte kan finansieras mellan MB 
och dotterbolagen. Sannolikheten för att 
ovanstående skulle inträffa bedöms som låg.  

 

iii. Refinansieringsrisk  

Koncernbolagens förmåga att refinansiera sina 
skuldförbindelser är beroende av förhållandena 
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på kapitalmarknaderna, som kan vara volatila, 
och koncernens finansiella ställning vid 
tidpunkten för refinansiering. I händelse av att 
en finansiell kris eller nödläge inträffar kan 
koncernens tillgång till finansiering påverkas 
negativt. 

Hantering: 

Risken för kris eller nödläge finns alltid och det 
medför att koncernen ska vara uppdaterade och 
förberedda på eventuella händelser som kan 
inträffa. Det är svårt att påverka 
kapitalmarknaden och det medför en viss risk, 
men inte så pass stor att den behöver hanteras 
på förhand.  

  

Risker relaterade till koncernens bransch, 
marknad och affärsverksamhet  

i. Risker relaterade till identifieringen av 
lönsamma investeringsmål  

Ett misslyckande med att identifiera och 
investera i attraktiva investeringsmål eller 
underlåtenhet att ta itu med lämpliga 
affärsmöjligheter på nya marknader kan leda till 
att koncernen misslyckas med att följa den 
önskade eller mest gynnsamma tillväxtstrategin, 
vilket kan ha negativa effekter på koncernens 
finansiella ställning och framtidsutsikter. Mindre 
företag tenderar att ha mindre och mer 
strömlinjeformade ledningsorganisationer och 
sådana företag kan i betydande utsträckning 
vara beroende av sina nyckelpersoner i 
ledningen som i många fall besitter på 
omfattande kunskap.  

Hantering: 

Om koncernen misslyckas med att identifiera 
investeringsmål som kompletterar befintliga 
verksamheter inom koncernen, kan det kräva att 
koncernen delvis ändrar sin affärsmodell för att 
anpassas till marknadens efterfrågan. Risken 
gällande beroendeställningen till kompetens 
hos nyckelpersoner kan minska ifall bolaget 
förmedlar den omfattade kunskapen hos 
flertalet inom bolaget. Koncernen arbetar med 
detta och har för avsikt att införa arbetsmetoder 
för att förenkla kunskapsöverföring och 
därigenom minska risken av beroendeställning 
till nyckelpersoner.  

ii. Risker relaterade till förvärv  

Förvärv är föremål för ett antal inneboende 
risker, bland annat att förväntningar på framtida 
utveckling eller tillväxt kan visa sig felaktiga, 
trots att due diligence-åtgärder genomförs, och 
att viktiga risker, såsom kreditförluster, 
kundskulder, personalavtal, teknisk expertis, 
eller oväntade utgifter förbises eller felbedöms, 
eller att osäkra eller osannolika händelser 
inträffar som försämrar utsikterna för en viss 
verksamhet.  

Hantering:  

Förvärv överlag medför alltid risker och det 
gäller därför att befinna sig ett steg före, detta 
görs via tydliga och omfattande due diligence-
processer som innefattar ett tydligt sökande 
tänkbara risker kopplat till det specifika förvärvet 
och det förvärvade bolagets verksamhet.   

  

iii. Risker relaterade till koncernens kundrelationer  

Genom att implementera nya tjänster och 
förbättra kundernas system och verktyg genom 
mjukvaruutveckling på outsourcingbasis är 
koncernen exponerad för ett antal risker kopplat 
till att kundrelationer kan falla utanför dess 
direkta kontroll eftersom det operativa arbetet 
sker genom dotterbolagen. Sådana risker 
inkluderar förlust av kunder till följd av brister i 
leveranser där exempelvis implementation av 
system och mjukvara tar längre tid än planerat, 
är felaktig, orsakar skador på kundernas andra 
system eller kostar mer än förväntat. Koncernen 
är även exponerad för risken att nyckelkunder 
avbryter relationen vilket innebär att potentiella 
framtida intäkter går förlorade.  

Hantering:  

För att minimera risker relaterade till 
kundrelationer utför koncernen vid förvärven 
omfattande due diligence-åtgärder som 
inkluderar en tydlig uppföljning av de 
förvärvade bolagens kundrelationer. Det utförs 
undersökningar gällande vilka potentiella 
negativa effekter som kan uppstå samt ett 
arbete för att minimera potentiella förluster av 
nyckelkunder vid förvärvet.  
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iv. Risker relaterade till faktiska eller upplevda 
säkerhetssårbarheter i koncernens tjänster och 
säkerhetskontroller, eller i tjänster och 
säkerhetskontroller för dess konkurrenter  

Koncernen kan bli föremål för tredjeparts försök 
och hot kring intrång mot dess 
kommunikationsplattform, mjukvara, nätverk och 
datasäkerhet samt övriga potentiella 
säkerhetsbrister.  

Informationstekniksäkerhetshot kan ta därtill 
olika former, inklusive virus och andra skadliga 
program. 

Hantering:  

Koncernen utför en gedigen kontroll av IT-
säkerhet under due diligence processen för att 
identifiera alla potentiella IT-risker hos de 
förvärvade bolagen. Koncernen har även för 
avsikt att införa en policy för att reglera detta.   

  

v. Risker relaterade till fel, defekter, förseningar 
och andra problem som involverar de tekniska 
system och infrastruktur som koncernen förlitar 
sig på för de tjänster och lösningar som den 
tillhandahåller  

Koncernen förlitar sig starkt på sina tekniska 
system och infrastruktur för att tillhandahålla 
sina tjänster och lösningar till sina kunder. 
Skador på eller fel på teknologisystem, 
infrastruktur eller mjukvara inom koncernen 
skulle allvarligt störa dess verksamhet.  

Hantering:  

Koncernen undersöker att det utförs en 
kontinuerlig uppföljning system samt att det 
utförs kontroller av delar som kan medföra risker 
för fel genom sina omfattande due dilligence 
processer. Därtill har koncernen för avsikt att 
skapa struktur i dessa åtgärder genom 
införandet av policys som reglerar denna typ av 
risker.  

 

vi. Risker relaterade till utveckling och anpassning i 
relation till ny teknik och infrastruktur och 
förändringar i kundernas efterfrågan  

För att upprätthålla en framgångsrik 
affärsutveckling måste koncernen hantera sina 

tekniska system och infrastruktur och är 
beroende av att hålla jämna steg med sådana 
tekniska framsteg förändringar i kundernas 
behov. Skulle antalet organisationer, i synnerhet 
stora företag som använder koncernens tjänster 
som en stor komponent i sina affärssystem öka, 
kan koncernen behöva göra betydande 
investeringar för att skala sina teknologisystem 
och infrastruktur. 

Hantering:  

Koncernen följer noggrant samt är en del av den 
tekniska utvecklingen inom koncernens 
verksamhetsområde. Om koncernen befinner 
sig långt fram i den tekniska utvecklingen och 
vågar ta risker för att fortsätta utveckla tekniken 
anser koncernen att det borde minska risken för 
att bli föråldrad på marknaden.  

  

vii. Tillit relaterade till framgången för koncernens 
strategiska relationer med tredje part, särskilt 
dess partnerskap med mjukvaruutvecklare.  

Det finns en risk att koncernen inte kommer att 
kunna upprätthålla, identifiera eller säkra 
lämpliga tjänsteleverantörer i framtiden, vilket 
kan leda till att koncernen inte kan förse 
kunderna med relevanta produkter och tjänster. 

Hantering:  

Koncernen arbetar regelbundet med utveckling 
samt uppföljning för att kunna förse kunderna 
med relevanta produkter och tjänster.  

 

 Legala, regulatoriska och anseende risker  

i. Risker relaterade till behandling av 
personuppgifter  

Om koncernen inte följer tillämpliga 
dataskyddsbestämmelser inklusive GDPR kan 
det leda till betydande administrativa böter, 
skadeståndsanspråk och tvister med 
administrativa organ. Bristande efterlevnad av 
dataskyddsbestämmelser kan också leda till 
negativ publicitet och skada på ryktet. 
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Hantering:  

Koncernen följer noggrant tillämpliga 
databehandlingslagar inklusive EU:s allmänna 
dataskyddsförordning (EU 2016/679) ("GDPR").  

  

ii. Risker relaterade till koncernens beroende av att 
skydda dess immateriella rättigheter och tredje 
parts anspråk avseende kränkningar av 
immateriella rättigheter  

Åtgärder som vidtas för att skydda koncernens 
immateriella rättigheter kan vara otillräckliga 
och inte på ett adekvat sätt hindra konkurrenter 
från att kopiera koncernens tjänster och 
lösningar, eller självständigt utveckla tjänster 
och lösningar som är väsentligen likvärdiga eller 
överlägsna koncernens tjänster och lösningar.  

Hantering:  

Koncernen är beroende av att skydda sina 
immateriella rättigheter, såsom kod, varumärken 
och affärshemligheter. Sådant skydd erhålls 
genom lagar och avtal med dess kunder, 
anställda, leverantörer och andra parter. 

  

iii. Risker relaterade till programvara med öppen 
källkod  

Det finns en risk för att licenser för öppen 
källkod kan tolkas på ett sätt i inhemska eller 
utländska domstolar som medför oförutsedda 
villkor eller begränsningar för koncernens 
förmåga att tillhandahålla eller distribuera sina 
tjänster eller lösningar. Detta då öppen källkod 
inte har tolkats av domstol tidigare.  

Hantering:  

Koncernen arbetar regelbundet och strukturerat 

i sina due diligence processer för att minimera 

risken av att denna typ av risker hanteras på ett 

ovarsamt sätt. Koncernen har även för avsikt att 

införa en policy som avser att minimera 

exponering av ovanstående risk.  

  

Social risk och förvaltningsrisk  

i. Risker relaterade till nyckelpersoner och 
anställda  

Koncernens ledningsgrupp består av ett 

begränsat antal nyckelpersoner, samt på grund 

av koncernens verksamhet inom expert-IT-

tjänster och mjukvaruutveckling, är koncernen 

dessutom beroende av kvalificerad arbetskraft, 

både vad gäller teknisk expertis och i övrigt, 

inklusive kompetenta mjukvaruutvecklare med 

detaljerad kunskap om koncernen och 

branschen.  

Hantering:  

De arbetar regelbundet med identifiering, 
rekrytering och utbildning av kvalificerad 
personal, inklusive due diligence-åtgärder i 
relation till personal i samband med förvärv 
(avseende kostnader och uppmärksamhet) vilket 
är viktigt för upprätthållandet av en hög 
servicenivå. 

 

Personal  

Antalet anställda i koncernen uppgick vid årets 
utgång till 227 (57) personer, varav 221 personer är 
anställda i de förvärvade bolagen och 6 personer i 
moderbolaget. Sammanlagt bestod 40% av den 
totala personalstyrkan i koncernen av kvinnor.  

Antal anställda i moderbolaget uppgick 6 personer 
(1) vid årets utgång, varav 39 % kvinnor.  

 

Miljö och hållbarhet  

Mirovia arbetar löpande med både interna och 
externa miljöfrågor. Bolaget bedriver ej 
tillståndspliktig verksamhet. Mirovia arbetar för 
minskad miljöpåverkan genom att effektivisera 
både inom och med hjälp av IT, genom att 
tillhandahålla IT-teknik med bra miljöprestanda 
samt erbjuda molntjänster (SaaS) och andra 
lösningar för en grönare IT.  

Mirovias hållbarhetsarbete är en integrerad del av 
verksamheten för att aktivt bidra till en hållbar 
utveckling. Mirovia betraktar samhällets krav enligt 
lagar och förordningar som minimikrav och bolaget 
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strävar efter ständiga förbättringar för att främja en 
hållbar utveckling.  

 

Aktier  

Vid utgången av året hade bolaget 5 (0,5) miljoner 
utestående aktier motsvarande ett aktiekapital om 
502 (51) TSEK. Under 2021 har 4,5 (0,5) miljoner 
aktier emitterats, varvid bolagets aktiekapital ökade 
med 451 (51) TSEK. Se not 17. 

Ingen organiserad handel bedrivs i aktien. 

 

Förslag till vinstdisposition 

I enlighet med Mirovias obligationsavtal kommer 
ingen utdelning ske. 

Beträffande moderföretagets och koncernens 

resultat och ställning i övrigt hänvisas till 
efterföljande finansiella rapporter samt noter. Alla 
belopp uttrycks i tusentals svenska kronor där ej 
annat anges. 

 

Händelser efter balansdagen 

Mirovia har signerat avsiktsförklaringar med sex 
bolag inför förhandling av kommande förvärv. Inget 
av dessa bolag har förvärvats vid publiceringen av 
denna rapport. 

Den 24 februari 2022 invaderade Ryssland Ukraina 
vilket har skapat oroligheter på den globala 
marknaden. Hittills har Mirovia inte påverkats av 
den rådande situationen. Företagsledningen 
bevakar utvecklingen noggrant men för närvarande 
är det för tidigt att bedöma eventuella långsiktiga 
konsekvenser av konflikten. 

 

 
KONCERNENS RESULTATRÄKNING 
För räkenskapsår 1 januari 2021 – 31 december 2021 

 

 

 

(Belopp i TSEK) Not   

2021-01-01- 
2021-12-31 

2020-07-02- 
2020-12-31 

      
Intäkter 4   185 168 11 167 

Övriga rörelseintäkter    1 047 82 

Underkonsulter    -16 737 0 

Övriga externa kostnader 5   -21 936 -6 126 

Personalkostnader 6   -112 685 -4 946 

Avskrivningar och nedskrivningar av immateriella tillgångar 
och materiella anläggningstillgångar    -14 112 -897 

Övriga rörelsekostnader    -4 718 -165 

Rörelseresultat    16 027 -885 

      
Finansiella intäkter 7   295 0 

Finansiella kostnader 8   -23 983 -763 

Resultat före skatt    -7 662 -1 648 

      
Inkomstskatt 9   -3 058 -578 

ÅRETS RESULTAT    -10 720 -2 226 

      
Hänförligt till:      
Moderföretagets aktieägare    -10 688 -2 184 

Innehav utan bestämmande inflytande    -32 -42 
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 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET 
För räkenskapsår 1 januari 2021 – 31 december 2021 

(Belopp i TSEK) Not   

2021-01-01- 
2021-12-31 

2020-07-02 
-2020-12-31 

      

ÅRETS RESULTAT    -10 720 -2 226 

      
Övrigt totalresultat      
Poster som kan komma att omklassificeras till 
resultaträkningen      
Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska 
verksamheter    78 17 

Övrigt totalresultat för året    78 17 

      
ÅRETS TOTALRESULTAT    -10 643 -2 209 

Hänförligt till:      
Moderföretagets aktieägare    -10 611 -2 167 

Innehav utan bestämmande inflytande    -32 -42 
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KONCERNENS BALANSRÄKNING 
Per 31 december 2021 

(Belopp i TSEK) Not   2021-12-31 2020-12-31 

      
Anläggningstillgångar      
Goodwill 10   320 369 61 545 

Övriga immateriella tillgångar 11   184 848 60 790 

Materiella anläggningstillgångar 12   913 134 

Nyttjanderätter 13   21 768 8 188 

Andra finansiella anläggningstillgångar    1 022 852 

    528 919 131 509 

Omsättningstillgångar      
Kundfordringar 14   55 083 18 267 

Övriga fordringar 15   14 932 5 590 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16   15 586 2 278 

Likvida medel    99 824 40 722 

    182 425 66 856 

      
SUMMA TILLGÅNGAR    714 344 198 365 

      
Eget kapital      
Aktiekapital 17   502 51 

Övrigt tillskjutet kapital 18   177 572 65 594 

Omräkningsreserv    78 17 

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat    -12 929 -2 226 

Summa eget kapital    165 223 63 436 

      
Långfristiga skulder      
Upplåning 19   388 533 0 

Leasingskulder 20   14 167 6 365 

Uppskjuten skatteskuld 21   38 310 12 598 

Avsättningar    3 698 180 

Övriga finansiella skulder 22   660 5 318 

    445 368 24 461 

      
Kortfristiga skulder      
Upplåning 19   115 74 605 

Leasingskulder 20   6 976 1 581 

Leverantörsskulder    12 540 3 611 

Aktuella skatteskulder    3 091 11 884 

Övriga skulder 23   42 371 4 123 

Övriga finansiella skulder 22   5 433 4 828 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24   33 227 9 835 

    103 753 110 467 

      
SUMMA SKULDER    549 121 134 928 

      

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER    714 344 198 365 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 
För räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2021 

(Belopp i TSEK) Not  Aktiekapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital 
Omräknings-

reserver 

Balanserade 
vinstmedel inkl. 

årets resultat 
Summa eget 

kapital 

     
 

  

Ingående balans 1 januari 2021   51 65 594 
 

17 -2 226 63 436 

Omföring av övrigt totalresultat     -17 17  

     
 

  
Årets resultat     

 -10 720 -10 720 

Övrigt totalresultat       78    78 

ÅRETS TOTALRESULTAT     
78 -10 720 -10 643 

     
 

  
Aktierelaterad ersättning    -1 410   -    1 410 

Aktieägartillskott    19 000       19 000  

Nyemission av preferensaktier   1 94 388  
     94 389  

Nyemission av stamaktier  17   450              450 

Summa transaktioner med ägare   451 111 978  
   112 429  

        
UTGÅENDE BALANS 31 DECEMBER 
2021    502  177 572 

 
78 

 
-12 929 165 223 

 

 

(Belopp i TSEK) Not  Aktiekapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital 
Omräknings-

reserver 

Balanserade 
vinstmedel inkl. 

årets resultat 
Summa eget 

kapital 

     
 

  

Ingående balans 2 juli 2020 17  50  

 

 50 

     
 

  
Årets resultat     

 -2 226 -2 226 

Övrigt totalresultat       17    17 

ÅRETS TOTALRESULTAT     
17 -2 226 -2 159 

     
 

  

Nyemission av preferensaktier   1  

 

 1 

Aktieägartillskott    64 184  
 64 184 

Aktierelaterad ersättning       1 410     1 410 

Summa transaktioner med ägare   1 65 594 

 

 65 595 

UTGÅENDE BALANS 31 DECEMBER 
2020    51 65 594 

 
17 

-2 226 63 436 
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 
För räkenskapsår som avslutades 31 december 2021 

 

(Belopp i TSEK) Not 
 

 

2021-01-01- 
2021-12-31 

2020-07-02- 
2020-12-31 

      

Rörelseresultat    16 027 -885 

Justeringar för ej kassaflödespåverkande poster:      

Avskrivningar och nedskrivningar av immateriella tillgångar 
och materiella anläggningstillgångar 

   14 112 896 

Förändring av villkorad köpeskilling    819 44 

Övrigt    28 240 

Avsättning    -759 0 

Erhållen ränta    295 0 

Erlagd ränta    -15 192 -763 

Betald inkomstskatt    -13 778 7 323 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar 
av rörelsekapital 

   1 551 6 856 

      

Förändringar i rörelsekapital      

Minskning/(ökning) av kundfordringar    -15 317 -3 671 

Minskning/(ökning) av övriga kortfristiga fordringar    1 435 -5 480 

Ökning/(minskning) av leverantörsskulder    4 375 1 387 

Ökning/(minskning) av övriga kortfristiga skulder    805 2 071 

Kassaflöde från den löpande verksamheten    -7 152 1 163 
      

      

Investeringsverksamheten       

Investeringar i dotterföretag 25   -261 873 -98 857 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar    12 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten    -261 861 -98 857 
      

Finansieringsverksamheten       

Upptagna lån 26   387 533 74 605 

Amortering av lån 26   -74 605 0 

Amortering av leasingskulder 26   -4 261 -425 

Erhållen likvid från nyemission av stamaktier    449 1 

Aktieägartillskott    19 000 64 184 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten    328 116 138 365 
      

Årets kassaflöde    59 103 40 672 
      

Likvida medel vid årets början    40 722 50 
      

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT   
 99 824 40 722 
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KONCERNENS NOTER 

 

1. ALLMÄN INFORMATION 

Mirovia AB (publ) med organisationsnummer 
559261-9232 är ett aktiebolag registrerat i Sverige 
med säte i Stockholm. Moderföretag i den största 
koncernen som Mirovia AB (publ) är dotterföretag 
till är Mirovia Holding AB med organisations-
nummer 559278-2758, med säte i Stockholm. 
Adressen till huvudkontoret är Strandvägen 5A, 114 
51 Stockholm. 

Företaget och dess dotterföretags ("Koncernen") 
huvudsakliga verksamhet består i att investera i och 
utveckla andra bolag. Koncernens sammansättning 
framgår av not 27. 

De finansiella rapporterna presenteras i tusental 
svenska kronor (TSEK).  

 

2. KONCERNENS TILLÄMPADE 
REDOVISNINGSPRINCIPER 

Detta är Mirovia AB (publ) första koncernårs-
redovisning 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 Bokförings-
nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning ("K3"). 
Övergångsdatum till IFRS har fastställts till den 2 juli 
2020 vilket innebär att jämförelsesiffrorna för 
räkenskapsåret 2020 är omräknade enligt IFRS. 
Beskrivning och kvantifiering av övergångseffekter 
finns i not 31. 

Moderföretaget Mirovia AB (publ) 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 jämförelse-
tal för totalresultatet i denna koncernredovisning för 
perioden innan koncernen uppstod utgörs av 
moderföretagets totalresultat. Av samma anledning 
är jämförelseperioden för 2020 begränsad till juli – 
december 2020. 

 

Nya eller ändrade standarder och 
tolkningar  

Nya eller ändrade standarder och tolkningar som 
inte trätt i kraft bedöms inte medföra några 
betydande effekter i Koncernens finansiella 
rapporter.  
 

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.    
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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. 

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. Återvinningsvärdet är det högre av dess 
verkliga värde minus försäljningskostnader och dess 
nyttjandevärde. 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 
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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 linjärt under avtalsperioden. 
 

Mjukvara  

Intäktsströmmen mjukvara består av intäkter från 
Software as a Service (SaaS) och provision på 
försäljning av programvaror. Tillämpade 
redovisningsprinciper följer nedan. 

 
Software as a Service 

Mirovia erbjuder kunder åtkomst till en plattform. 
Ersättningen är rörlig och normalt kopplat till 
kundens användning av plattformen, som 
exempelvis antal inkomna fullmakter eller filer. 
Intäkter från SaaS redovisas över tid linjärt under 
avtalsperioden. 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 Mirovia förmedlar 
affären mellan kunden och 
programvaruleverantören. Ersättningen är oftast 
kopplat till antal användare i programvaran under 
en månad och erhålls månadsvis.  

Vissa avtal gäller tills vidare 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.  

Mirovia bedömer att Koncernen inte kontrollerar 
programvaran innan den överförs till kunden utan 
bedöms vara ombud/agent i arrangemanget vilket 
medför att kostnader från programvaruleverantören 
redovisas som en minskad intäkt.  

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.  
 

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  

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 inlednings-
datumet, diskonterat med användning av leasing-
avtalets implicita ränta, om denna räntesats lätt kan 
fastställas. Om denna räntesats inte lätt kan 
fastställas ska koncernen använda leasingtagarens 
marginella låneränta. Mirovia bestämmer den 
marginella låneräntan utifrån den räntesats som 
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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, och 
 

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

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 externa kostnader” 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.  

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 restvärdes-
garanti, i vilka fall leasingskulden 
omvärderas genom diskontering av de 
ändrade leasingbetalningarna med 
användning av den initiala diskonterings-
räntan (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 
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Betalning till en avgiftsbestämd pensionsplan 
redovisas som en kostnad när de anställda har 
utfört tjänsterna som ger dem rätt till avgifterna. 
Koncernen har enbart avgiftsbestämda 
pensionsplaner. 

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 
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 skatte-
fordringar 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 
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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. 
 

Immateriella tillgångar 

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. 
 

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. 
Avskrivning ska börja när tillgången kan användas, 
det vill säga när den befinner sig på den plats och i 
det skick som krävs för att kunna använda den på 
det sätt som företagsledningen avser.  

 

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. I rörelseförvärv har 
Koncernen identifierat varumärke och 
kundrelationer. Nyttjandeperioden för 
kundrelationer har bedömts till 10 år medan 
nyttjandeperioden för varumärke har bedömts vara 
obestämbar.  
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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 

Finansiella instrument som redovisas i 
balansräkningen omfattar tillgångar såsom 
kundfordringar och finansiella anläggningstillgångar 
samt skulder såsom leverantörsskulder, villkorade 
tilläggsköpeskillingar samt låneskulder. 
 

Klassificering av finansiella tillgångar  

Alla redovisade finansiella tillgångar värderas i sin 
helhet till antingen upplupet anskaffningsvärde eller 
verkligt värde, beroende på klassificeringen av de 
finansiella tillgångarna.  

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. 
 

Samtliga av Koncernens finansiella tillgångar 
värderas till upplupet anskaffningsvärde.  
 

Upplupet anskaffningsvärde och 
effektivräntemetoden 

Effektivräntemetoden är en metod för att beräkna 
det upplupna anskaffningsvärdet för en finansiell 
tillgång eller 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 
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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”. 
 

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. Förväntade kreditförluster för 
kundfordringar och upplupna intäkter beräknas 
med hjälp av reserveringsmatris med användning av 
erfarenhetshistorik och analys av kunders finansiella 
ställning, justerade med faktorer som är specifika 
för kunder, allmänna ekonomiska förhållanden för 
den bransch där kunder verkar och en bedömning 
av såväl den aktuella samt prognosen på 
rapporteringsdagen. Vid utgången av 2021-12-31 
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. Vid utgången av 2021-

12-31 och 2020-12-31 uppgår förlustreserven till ett 
oväsentligt belopp och har därför inte redovisats.  
 

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 
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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 
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 egetkapital-
instrument  

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 eget-
kapitalinstrument. 
 

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. Emitterade 
preferensaktier klassificeras som eget kapital.  
 

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. 
Effektivräntemetoden är en metod för att beräkna 
det upplupna anskaffningsvärdet för en finansiell 
skuld och för fördelning och redovisning av 
räntekostnader över den aktuella perioden. 
Effektivräntan är den ränta som diskonterar alla 
förväntade kassaflöden, inklusive direkt hänförliga 

kostnader, över- eller underkurs och räntor så att 
nuvärdet blir lika med anskaffningsvärdet för det 
finansiella instrumentet. Förändringar i det verkliga 
värdet redovisas i rörelseresultatet som Övriga 
rörelsekostnader. Se not 28 Finansiella Instrument.  

Upplupet anskaffningsvärde för ett finansiellt 
instrument är det belopp till vilket det finansiella 
instrumentet värderas vid första redovisningstillfället 
minus eventuella amorteringar, plus ackumulerade 
periodiseringar genom användning av 
effektivräntemetoden på eventuell skillnad mellan 
anskaffningsvärdet och beloppet på förfallodagen, 
för finansiella tillgångar därutöver justerat med 
hänsyn till en nedskrivning av förväntade eller 
inträffade kreditförluster. 

Övriga finansiella skulder värderar Mirovia till 
upplupet anskaffningsvärde. En finansiell skuld 
(eller del av en finansiell skuld) tas bort från 
rapporten över finansiell ställning när den är 
utsläckt, dvs. när den förpliktelse som är angiven i 
avtalet antingen är fullgjord, annullerad av 
motparten eller den har upphört. 

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. 

 

3. VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH 
BEDÖMNINGAR 

Vid upprättandet av de finansiella rapporterna i 
enlighet med koncernens redovisningsprinciper, 
vilka beskrivs i not 2, krävs att företagsledningen 
gör bedömningar (förutom dem som innefattar 
uppskattningar) som har betydande effekt på de 
redovisade beloppen och gör uppskattningar och 
antaganden om de redovisade värdena för 
tillgångar och skulder som inte är direkt tillgängliga 
från andra källor. Uppskattningar och antaganden är 
baserade på historisk erfarenhet och andra faktorer 
som bedöms vara relevanta. Faktiskt utfall kan skilja 
sig från dessa uppskattningar.  

Uppskattningarna och de underliggande 
antagandena utvärderas löpande. Förändringar i 
dessa uppskattningar redovisas i den period som 
uppskattningen ändras om förändringen endast 
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påverkar den perioden, eller i perioden ändringen 
sker samt framtida perioder om förändringen 
påverkar både den aktuella period då ändringen 
sker och framtida perioder. 
 

Viktiga bedömningar vid tillämpning av 
koncernen redovisningsprinciper 

Följande är de kritiska bedömningarna, förutom de 
som innefattar uppskattningar (som presenteras 
nedan), som företagsledningen gjorde vid 
tillämpning företagets redovisningsprinciper och 
som innebär en betydande risk för en väsentlig 
justering av de redovisade värdena i de finansiella 
rapporterna. 
 

Bedömning av leasingperioden i leasingavtal med 
förlängningsoptioner 
Mirovia är leasetagare i leasingavtal bestående av 
kontorslokaler och bilar. Kontorslokalerna är 
ordinära kontorslokaler belägna i stora städer där 
tillgång på liknande kontorslokaler bedöms goda. 
Mirovia har inte haft några betydande 
förbättringsutgifter kopplat till någon av 
kontorslokalerna. Avtalen för kontorslokalerna 
innehåller en formell rättighet för Mirovia att 
förlänga avtalet, ofta konstruerad som att avtalet 
automatiskt förlängs i 36 månader om inte Mirovia 
väljer att säga upp avtalet 9 månader innan avtalets 
slutdatum. 

Koncernen fastställer leasingperioden som den icke 
uppsägningsbara leasingperioden, tillsammans 
med alla perioder som omfattas av en möjlighet att 
förlänga leasingavtalet om Mirovia är rimligt säker 
på att utnyttja det alternativt. Koncernen bedömer 
om det är rimligt säker på att utnyttja en möjlighet 
att förlänga ett leasingavtal genom att beakta alla 
relevanta fakta och omständigheter som skapar 
ekonomiska incitament för Mirovia att utnyttja 
möjligheten att förlänga leasingavtalet. Efter 
startdatumet omprövar Koncernen leasingperioden 
om det finns en betydande händelse eller 
förändring av omständigheter som ligger inom 
Mirovia kontroll och påverkar Mirovia förmåga att 
utöva eller inte utnyttja möjligheten att förnya eller 
säga upp. Dock sker förlängning av leasingavtalet 
som senast vid tidpunkten för automatisk 
förlängning (om ingen part sagt upp avtalet). 

Vid bedömning om det är rimligt säkert att Mirovia 

utnyttjar förlängningsoptionen beaktar ledningen 
främst svårighet att substituera en lokal och 
kvarvarande tid innan avtalet automatiskt förlängs. I 
3 av Koncernens 9 leasingavtal för kontorslokaler 
har en förlängningsperiod inkluderats i 
leasingperioden. Sammantaget varierar Koncernens 
leasingperiod för kontorslokaler mellan 2,2 - 5,3 år 
med en genomsnittlig leasingperiod om 3,6 år. 
Ingen förlängningsoption har inkluderats för bilar. 

 

Viktiga källor till osäkerhet i 
uppskattningar 

De antaganden gällande framtiden och andra källor 
till osäkerheter i uppskattningar vid 
rapportperiodens slut som innebär en betydande 
risk för en väsentlig justering av de redovisade 
värdena för tillgångar och skulder under 
nästkommande räkenskapsår, redovisas nedan. 
 

Viktiga antaganden vid nedskrivningstest av 
goodwill 

Koncernen undersöker varje år om något 
nedskrivningsbehov för goodwill föreligger. För 
åren 2021 fastställdes återvinningsvärden för 
kassagenererande enheter (KGE) har genom 
beräkning av nyttjandevärde, vilket kräver att vissa 
antaganden måste göras. Beräkningarna utgår från 
kassaflödesprognoser baserade på budgetar 
fastställda av ledningen för de kommande fem åren. 
Kassaflöden efter femårsperioden extrapoleras med 
en långfristig tillväxttakten. Tillväxttakten som 
används överensstämmer med branschprognoser 
för varje KGEs respektive bransch. Information om 
antaganden, redovisat värde och dess känslighet för 
nedskrivning finns i not 10. 
 

Bedömning av nyttjandeperiod för varumärken och 
kundrelationer  

För varumärken antas en evig livslängd då det inte 
finns planer på att ersätta de förvärvade bolagens 
varumärke. Detta antagande är i enlighet med 
Mirovias förvärvsmodell där bolagen efter förvärv 
bibehåller sin ursprungliga affärsmodell. 

Livslängden för kundrelationer är baserad på 
kundernas omsättningshastighet, marknadsmässig 
livslängd samt ledningens bästa uppskattning.  
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4. INTÄKTER FRÅN AVTAL MED KUNDER 

Koncernen erhåller sina intäkter från avtal med kunder genom överföring av varor och tjänster vid en tidpunkt 
respektive över tid från följande större intäktsströmmar.  

 

Uppdelning av intäkter 2021 2020 

   
Mjukvara* 3 067 1 406 

Funktionstjänster 15 428 590 

Konsulttjänster 167 401  9 171 

Övrigt  318  82 

 186 215 11 249 

* Inkluderar intäkter från SaaS och provision på försäljning av programvaror. 

 

Geografisk information 

Koncernens väsentliga intäkter från externa kunder (och anläggningstillgångar) är hänförlig till Sverige vilket även 
är det land företaget har sitt säte.  

 

Information om större kunder 

Koncernen har ingen kund som enskilt utgör mer än 10% av Koncernens intäkter. 

 

Transaktionspris som allokeras till återstående prestationsåtaganden 

Det sammanlagda beloppet av det transaktionspris som fördelats till de prestationsåtaganden som är ouppfyllda 
(eller delvis ouppfyllda) i slutet av rapportperioden presenteras i nedan tabell:  

 
Transaktionspris som allokeras till återstående 
prestationsåtaganden 2021-12-31 2020-12-31 

   
Mjukvara 11 063 0 

Funktionstjänster 11 042  0 

 22 104 0 

 
Företagsledningen förväntar sig att 43% av transaktionspriset som allokerats till återstående 
prestationsåtagandena vid årets utgång 2021 kommer att intäktsföras under nästa räkenskapsår (9 500 TSEK). 
Resterande 43%, 9 500 TSEK kommer att redovisas under räkenskapsåret 2023 och 3104 TSEK under 
räkenskapsåret 2024. 
 
Avtalssaldon 
Koncernen redovisar följande tillgångar hänförliga till avtal med kunder: 
 
Avtalstillgångar 2021-12-31 2020-12-31 

 
  

Upplupna intäkter 10 813 74 

 

Koncernen redovisar en avtalstillgång under den period tjänsterna utförs för att representera Koncernens rätt till 
ersättning för de tjänster som överförts till dags datum. Avtalstillgångar benämns på andra ställen i 
koncernredovisningen som upplupna intäkter och presenteras som Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter i Koncernens balansräkning. Samtliga avtalstillgångar presenteras som omsättningstillgångar. En 
avtalstillgång omklassificeras till kundfordringar vid den tidpunkt beloppet faktureras till kunden.    

Ökningen av avtalstillgångar under året förklaras främst av årets rörelseförvärv.   
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Koncernen redovisar följande skulder hänförliga till avtal med kunder: 

Avtalsskulder 2021-12-31 2020-12-31 

 
  

Förutbetalda intäkter 2 361 40 

 

Koncernen redovisar en avtalsskuld när erhållen ersättning överstiger den hittills redovisade intäkten. Under året 
har 2 361 TSEK (40) redovisats som intäkter som inkluderats i avtalets skuldsaldo i början av perioden.  

Ökningen av avtalsskulder under året förklaras främst av årets rörelseförvärv.    

 

5. ERSÄTTNING TILL REVISORER 

Nedan tabell visar ersättning till Koncernens revisorer. 

 2021 2020 

   

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB   

   Revisionsuppdrag 1 313 50 

   Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 0 0 

 1 313 50 

Deloitte AB   

   Revisionsuppdrag 87 0 

   Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 0 0 

 87 0 

Grant Thornton AB   

   Revisionsuppdrag 56 18 

   Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 0 0 

    56 18 

JA Revision KB   

   Revisionsuppdrag 0 0 

   Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 28 0 

    28 0 

   

TOTALT 1 484 68 

 

Med revisionsuppdrag avses revisorns ersättning för den lagstadgade revisionen. Arbetet innefattar 
granskningen av årsredovisningen och koncernredovisningen och bokföringen, styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning samt arvode för revisionsrådgivning som lämnats i samband med revisionsuppdraget. 

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget avser kostnader som uppstått i samband med förvärv. 
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6. ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA 

Antal anställda 

Medelantalet anställda 2021 Kvinnor Män Totalt 

    
Moderföretaget    
Sverige  2 4 6 

Totalt i moderföretaget  2 4 6 

    
Dotterföretag    
Sverige 88 133 221 

Norge 0 0 0 

Totalt i dotterföretag 88 133 221 

Totalt i koncernen 90 137 227 

    

    
Medelantalet anställda 2020 Kvinnor Män Totalt 

    
Moderföretaget    
Sverige  0 1 1 

Totalt i moderföretaget  0 1 1 

    
Dotterföretag    
Sverige 13 43 56 

Norge 0 0 0 

Totalt i dotterföretag 13 43 56 

Totalt i koncernen 13 44 57 

    

Styrelseledamöter och övriga ledande befattningshavare    
Moderföretaget  2021 2020 

Kvinnor:  2 1 

Styrelseledamöter och VD  2 1 

Övriga ledande befattningshavare  0 0 

Män:  6 2 

Styrelseledamöter och VD  3 1 

Övriga ledande befattningshavare  3 1 

Totalt i moderföretaget  8 3 

    
Koncernen  2021 2020 

Kvinnor:  15 2 

Styrelseledamöter och VD  5 1 

Övriga ledande befattningshavare  10 1 

Män:  62 20 

Styrelseledamöter och VD  51 17 

Övriga ledande befattningshavare  11 3 

Totalt i Koncernen  77 22 
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LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR    

    
Kostnader för ersättning till anställda  

  
Moderföretaget  2021 2020 

Löner och andra ersättningar  4 045 342 

Sociala avgifter  1 326 92 

Pensionskostnader  450 4 

Övriga personalkostnader  265 0 

Dotterföretag  
  

Löner och andra ersättningar  69 933 3 190 

Sociala avgifter  23 365 898 

Pensionskostnader  8 023 419 

Övriga personalkostnader  5 278 0 

 
   

Totala löner och ersättningar i koncernen  73 978 3 532 

Totala sociala avgifter i koncernen  24 690 990 

Totala pensionskostnader i koncernen  8 474 423 

Totala övriga personalkostnader i koncernen  5 543 0 

Totalt i koncernen  112 685 4 946 

 
 

  
Moderföretaget  2021 2020 

Löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare 
inklusive VD 

 
2 696 61 

varav tantiem och liknande ersättningar till ledande 
befattningshavare 

 
0 0 

Löner och andra ersättningar till övriga anställda  3 390 377 

Totala löner och andra ersättningar i moderföretaget  
 

6 086 438 

 
 

  
Dotterföretag  2021 2020 

Löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare 
inklusive VD 

 
16 222 692 

varav tantiem och liknande ersättningar till ledande 
befattningshavare 

 
0 0 

Löner och andra ersättningar till övriga anställda  90 367 3 816 

TOTALA LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR I 
DOTTERFÖRETAG 

 
106 599 4 508 

 

Pensioner 

Pensionsåldern för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare är 65 år. Samtliga har 
tjänstepension ITP1 eller ITP2 och följer pensionspremietrappa 4,5% - 30%. 
 

Avtal om avgångsvederlag 

Mellan företaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om 1 månad. Vid uppsägning 
erhålls inget avgångsvederlag.  

Mellan företaget och andra ledande befattningshavare gäller en ömsesidig uppsägningstid om 3 månad. Vid 
uppsägning erhålls inget avgångsvederlag. 
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7. FINANSIELLA INTÄKTER 

 2021 2020 

   
Ränteintäkter:   

Finansiella instrument värderade till upplupet 
anskaffningsvärde:   

  - Övriga finansiella tillgångar värderade till upplupet 
anskaffningsvärde  295  0 

 295 0 

 
 

8. FINANSIELLA KOSTNADER 

 2021 2020 

   
Räntekostnader på obligationslån 17 893 0 

Räntekostnader på banklån 3 572 703 

Räntekostnader på leasingskulder  521  33 

Summa räntekostnader på finansiella skulder som är inte 
klassificerade till verkligt värde via resultaträkningen 21 986 736 

Övriga finansiella kostnader  1 997  27 

 23 983 763 

 
 

9. INKOMSTSKATT 

 2021 2020 
   

Aktuell skatt:   

 Innevarande år 5 127  725 

Uppskjuten skatt (se not 21)  -2 069  -146 

 3 058 578 

 

Aktuell skattesats uppgår till 20,6 % (2020: 21,4 %).  

Årets redovisade skattekostnad kan stämmas av mot årets resultat före skatt enligt följande: 

 2021 2020 
   

Resultat före skatt -7 662 -1 648 
     

Svensk skattesats på 20,6 % (2020: 21,4 %)  2 745 561 

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader  186 17 

Övriga skattekostnader  127 0 

Årets redovisade skattekostnad  3 058 578 
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10. GOODWILL 

 2021-12-31 2020-12-31 
   

Anskaffningsvärde   

Ingående anskaffningsvärde 61 545 0 

Ökning från förvärv av dotterföretag 211 786 61 545 

Ökning från ändring av förvärvsanalys  47 039  0 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  320 369  61 545 

Redovisat värde 320 369 61 545 

 

Koncernens immateriella tillgångar med obestämbara nyttjandeperioder avser varumärken som förvärvats 
genom rörelseförvärv. Redovisat värde uppgår till 22 700 TSEK (7 200 TSEK). 

Koncernen prövar goodwill och varumärken för nedskrivningsbehov årligen, eller närhelst det finns en indikation 
på nedskrivning. Återvinningsvärdet för koncernen fastställs baserat på beräkning av nyttjandevärdet som 
använder kassaflödesprognoser baserade på finansiella budgetar för en femårsperiod som godkänts av 
företagsledningen. De viktigaste antagandena i nedskrivningsprövningen avser tillväxttakt, rörelsemarginal, 
investeringsbehov och diskonteringsränta. Rörelsemarginal och investeringsnivå har fastställts av styrelsen och 
ledningen baserat på historiska resultat och tidigare erfarenheter. Tillväxt efter femårsperioden uppskattas av 
företagsledningen utifrån historiska resultat och deras förväntningar på marknadsutvecklingen. 
Företagsledningen antar att efter tillväxtperioden kommer koncernen att ha en tillväxttakt motsvarande 
marknadsutvecklingen. I nedskrivningstestet har Mirovia tillämpat 2,1% långsiktig tillväxttakt och 15,4% i 
diskonteringssats. 

Koncernen har genomfört en analys av känsligheten i nedskrivningsprövningen för förändringar i de viktigaste 
antagandena som används för att bestämma återvinningsvärdet som goodwill allokeras. Företagsledningen 
bedömer att ingen rimlig förändring i viktiga antaganden skulle innebära något nedskrivningsbehov. 

 

11. ÖVRIGA IMMATERIELLA TILLGÅNGAR  

 Varumärken Kundrelationer Totalt 

    
Anskaffningsvärde       

Per 2 juli 2020 0 0 0 

Ökning från förvärv av dotterföretag 7 200 54 300 61 500 

Per 31 december 2020 7 200 54 300 61 500 

Ökning från förvärv av dotterföretag 15 500 118 600 134 100 

Per 31 december 2021 22 700 172 900 195 600 

    

Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar         

Per 2 juli 2020 0 0 0 

Årets avskrivningar  0 -710 -710 

Per 31 december 2020 0 -710 -710 

Årets avskrivning  0 -10 043 -10 043 

Per 31 december 2021 0 -10 753 -10 753 

    
Redovisat värde         

Per 31 december 2021  22 700 162 148 184 848 

Per 31 december 2020  7 200 53 590 60 790 
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För information om koncernens nedskrivningsprövning av varumärken, se not 10.  

 

12. MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

 Inventarier 

  
Anskaffningsvärde   

Per 2 juli 2020 0 

Inköp 0 

Ökning från förvärv av dotterföretag  1 067 

Per 31 december 2020 1 067 

Inköp 24 

Ökning från förvärv av dotterföretag  4 100 

Per 31 december 2021 5 190 

  

Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar     

Per 2 juli 2020 0 

Ackumulerade avskrivningar från förvärv av dotterbolag 928 

Årets avskrivningar  5 

Per 31 december 2020 932 

Ackumulerade avskrivningar från förvärv av dotterbolag 3 155 

Årets avskrivning   190 

Per 31 december 2021 4 278 

  
Redovisat värde     

Per 31 december 2021  913 

Per 31 december 2020  134 
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13. LEASING (KONCERNEN SOM LEASINGTAGARE) 

 Kontorslokaler Bilar Totalt 

    
Anskaffningsvärde       

Per 2 juli 2020 0 0 0 

Justeringar av tillkommande nyttjanderätter 0 0 0 

Ökning från förvärv av dotterföretag  8 270  100  8 370 

Per 31 december 2020 8 270 100 8 370 

Justeringar av tillkommande nyttjanderätter 0 245 245 

Ökning från förvärv av dotterföretag  15 190  2 024  17 214 

Per 31 december 2021 23 460 2 369 25 830 

    

Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar         

Per 2 juli 2020 0 0 0 

Årets avskrivningar   -169 -13  -183 

Per 31 december 2020 -169 -13 -183 

Årets avskrivning   -3 279  -600  -3 879 

Per 31 december 2021 -3 449 -613 -4 062 

    
Redovisat värde         

Per 31 december 2021  20 012  1 756  21 768 

Per 31 december 2020  8 101  86  8 188 

 
Koncernen leasar kontorslokaler och bilar. Kontorslokalerna är ordinära kontorslokaler belägna i stora städer där 
tillgång på liknande kontorslokaler bedöms goda. Mirovia har inte haft några betydande förbättringsutgifter 
kopplat till någon av kontorslokalerna. Avtalen för kontorslokalerna innehåller en formell rättighet för Mirovia att 
förlänga avtalet, ofta konstruerad som att avtalet automatiskt förlängs i 36 månader om inte Mirovia väljer att 
säga upp avtalet 9 månader innan avtalets slutdatum. För ytterligare information om ledningens bedömning av 
leasingperioden se not 3. 

En löptidsanalys utav leasingskulden presenteras i not 20. 

 

Belopp redovisade i resultatet 2021 2020 

   
Avskrivningar på nyttjanderätter 3 879 183 

Räntekostnader för leasingskulder 521 33 

Kostnader som avser korttidsleasingavtal  561 162 

Kostnader som avser leasing av tillgångar av lågt värde 296 1 

Kostnader som avser variabla leasingavgifter som inte 
inkluderas i värderingen av leasingskulder 371 30 

Intäkter från vidareuthyrning av nyttjanderätter  192 0 

 

Den 31 december 2021, har koncernen åtaganden avseende korttidsleasingsavtal om 0 TSEK (561 TSEK). Det 
totala kassautflödet för leasingavtal uppgår till -4 261 TSEK (-425). 
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14. KUNDFORDRINGAR 

 2021-12-31 2020-12-31 

   
Kundfordringar 55 184 18 267 

Förlustreserveringar -101 0 

 55 083 18 267 

 

Kundfordringar 

Genomsnittlig period för försäljning är 30 dagar. Ingen ränta appliceras på utestående kundfordringar.  

Koncernen värderar reserveringar till ett belopp som motsvarar förväntade kreditförluster för återstående löptid. 
Förväntade kreditförluster för kundfordringar (och upplupna intäkter) beräknas med hjälp av reserveringsmatris 
med användning av erfarenhetshistorik och analys av kunders finansiella ställning, justerade med faktorer som är 
specifika för kunder, allmänna ekonomiska förhållanden för den bransch där kunder verkar och en bedömning av 
såväl den aktuella samt prognosen på rapporteringsdagen. Koncernen har redovisat en förlustreserv på 100% 
mot alla fordringar som är förfallna över 120 dagar, eftersom erfarenhetshistorik har visat att dessa fordringar i 
allmänhet inte är återbetalningsbara.  

Det har inte skett några förändringar i beräkningsteknik eller signifikanta antagande under 
rapporteringsperioden. 

Nedanstående tabell beskriver riskprofilen för kundfordringar baserat på koncernens matris. Koncernens 
historiska konstaterade kreditförluster är oväsentliga och vid utgången av 2021-12-31 och 2020-12-31 har 
koncernen låg riskprofil i posten kundfordringar beaktat nedan åldersstruktur. Vid utgången av 2021-12-31 och 
2020-12-31 uppgår förlustreserven till ett oväsentligt belopp och har därför inte redovisats. 

Åldersanalys av kundfordringar 2021-12-31 2020-12-31 

   

Ej förfallna kundfordringar 54 981 14 578 

Förfallna kundfordringar 1-30 dgr 101 3 344 

Förfallna kundfordringar 31-90 dgr 0 331 

Förfallna kundfordringar 91-180 dgr 0 14 

 55 083 18 267 

 

Förlustreserv för övriga fordringar är oväsentlig. Det var ingen signifikant ökning av kreditrisken med dessa 
motparter.  

 

15. ÖVRIGA FORDRINGAR 

 2021-12-31 2020-12-31 

   
Skattefordran 7 324 5 551 

Fordringar hos anställda 107 38 

Övrigt  7 500  0 

 14 932 5 590 
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16. FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 

 2021-12-31 2020-12-31 

   

Förutbetalda hyror 1 893 486 

Förutbetald försäkring 325 96 

Upplupna intäkter 10 813 74 

Övriga förutbetalda kostnader  2 555  1 623 

 15 586 2 278 

 

17. AKTIEKAPITAL 

 2021-12-31 2020-12-31 

   

Stamaktier Antal Antal 

Beslutat antal aktier:   
5 (0,5) miljoner stamaktier om SEK 0,1 (0,1) vardera  5 000 000 500 000 

   
Emitterade och fullt betalda aktier:    

Per 1 januari 0,5 (0) miljoner stamaktier om SEK 0,1 (0) vardera 500 000 0 

Emitterade under året 4 500 000 500 000 

Innehav av egna aktier förvärvade under året      

Per 31 december 5 (0,5) miljoner stamaktier om SEK 0,1 (0,1) 
vardera  5 000 000  500 000 

   
Preferensaktier 2021-12-31 2020-12-31 

 Antal Antal 

Beslutat antal aktier:   
17 893 (100) preferensaktier om SEK 0,1 (0,1) vardera  17 893 100 

   
Emitterade och fullt betalda preferensaktier:   

Per 1 januari 100 (0) preferensaktier om SEK 0,1 (0) vardera 100 0 

Emitterade under året 17 793 100 

Innehav av egna aktier förvärvade under året      

Per 31 december 17 893 (100) preferensaktier om SEK 0,1 (0,1) 
vardera  17 893  100 

   
Totalt 2021-12-31 2020-12-31 

 Antal Antal 

Beslutat antal aktier:   
5 (0,5) miljoner aktier om SEK 0,1 (0,1) vardera  5 017 893 500 100   

   
Emitterade och fullt betalda aktier:   

Per 1 januari 0,5 (0) miljoner aktier om SEK 0,1 (0) vardera 500 100 0 

Emitterade under året 4 517 793 500 100 

Innehav av egna aktier förvärvade under året      

Per 31 december 5 (0,5) miljoner aktier om SEK 0,1 (0,1) 
vardera  5 017 893  500 100 
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Under 2021 har 4 500 000 stamaktier och 17 793 preferensaktier emitterats. Nyemission av preferensaktier har 
genomförts i samband med förvärv av dotterbolag.   

 

18. ÖVRIGT TILLSKJUTET KAPITAL 

 2021-12-31 2020-12-31 
   

Per 1 januari 65 594 0 

Överkurs som uppstått vid emission  94 388 0 

Aktierelaterad ersättning -1 410 1 410 

Aktieägartillskott  19 000  64 184 

Per 31 december  177 572  65 594 

 

Övrigt tillskjutet kapital består av överkursfond och aktieägartillskott. 

 

19. UPPLÅNING 

 
2021-12-31 2020-12-31 

 
  

Upplåning till upplupet anskaffningsvärde   
Banklån 0 74 605 

Kreditkort 115 0 

Obligationslån  388 533  0 
 

388 648 74 605 
 

    

Långfristiga  388 533  0 

Kortfristiga  115  74 605 

All upplåning är i svenska kronor.  

 

De huvudsakliga dragen för koncernens upplåning är följande. 

(i) Obligationslån om 400 000 TSEK med en ränta på 8,25 procent + STIBOR utfärdades den 7 juli 2021 till 
nominellt belopp. Emissionskostnader uppgår till 11 467 TSEK. 

(ii) Banklån om 74 605 TSEK med en ränta på 7 procent + STIBOR utfärdades i december 2020. Den 20 
maj 2021 maximerades den totala lånekrediten på 100 000 TSEK. Lånet återbetalades i sin helhet den 7 
juli 2021.  
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20. LEASINGSKULDER 

 2021-12-31 2020-12-31 
   

Löptidsanalys    

År 1 6 976 1 581 

År 1-5 14 167 6 365 

Senare än 5 år  0 0  
 21 144 7 945 

Klassificeras som:   

Långfristiga skulder 14 167 6 365 

Kortfristiga skulder  6 976  1 581 
 21 144 7 945 

 

Koncernen är inte exponerad för någon väsentlig likviditetsrisk till följd av leasingskulderna. Leasingskulderna 
följs upp inom Koncernens ekonomifunktion. 

 

21. UPPSKJUTEN SKATT 

Följande är de mest väsentliga uppskjutna skatteskulderna och uppskjutna skattefordringarna som redovisas av 
koncernen och förändringar av dessa poster under innevarande och föregående rapportperiod: 

 

 Leasingavtal 
Varumärke och 
kundrelationer  Övrigt Total 

     
Per 2 juli 2020 0 0 0 0 

Ökning från förvärv av dotterföretag -50 -12 700 6 -12 744 

Redovisat i resultatet   0 146 0 146 

Per 31 december 2020 -50 -12 554 6 -12 598 

Ökning från förvärv av dotterföretag -79 -27 700 0 -27 779 

Redovisat i resultatet    2 069 -2 2 067 

Per 31 december 2021 -129 -38 185 4 -38 310 

 

Uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder ska nettoredovisas endast då det föreligger en legal 
rätt att kvitta aktuella skattefordringar mot aktuella skatteskulder, och de uppskjutna skattefordringarna och de 
uppskjutna skatteskulderna hänför sig till skatter debiterade av samma skattemyndighet och avser kvitta aktuella 
skatteskulder och skattefordringar genom nettobetalning. Följande uppställning visar uppskjutna 
skattefordringar och uppskjutna skatteskulder redovisade i rapport över finansiell ställning:  
 

 2021-12-31 2020-12-31 
   

Uppskjutna skatteskulder  -42 819 -14 244 

Uppskjutna skattefordringar  4 509  1 646 

 -38 310 -12 598 

 

Per rapportperiodens utgång har koncernen outnyttjade skattemässiga underskottsavdrag som uppgår till 0 
TSEK (2 175 TSEK) som kan nyttjas mot framtida skattemässiga överskott. Ingen uppskjuten skattefordran har 
redovisats eftersom det inte bedöms sannolikt att det kommer finnas framtida skattemässiga överskott. Samtliga 
skattemässiga underskottsavdrag kan nyttjas på obestämd tid. 
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22. ÖVRIGA FINANSIELLA SKULDER 

 2021-12-31 2020-12-31 
   

Villkorad köpeskilling från rörelseförvärv   

Långfristig 660 5 318 

Kortfristig 5 433 4 828 
 6 093 10 146 

 

För mer information om villkorad köpeskilling se not 31 

 

23. ÖVRIGA SKULDER 

 2021-12-31 2020-12-31 
   

Källskatt och avgifter 6 557 2 654 

Upplupen löneskatt 1 965 1 

Skuld till säljande aktieägare i rörelseförvärv  19 504 0 

Momsskuld 11 172 1 332 

Kortfristiga skulder till anställda 99  0 

Övrigt   3 075 137 
 42 371 4 123 

 
 

24. UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 

 
2021-12-31 2020-12-31 

   

Förutbetalda intäkter 2 361 40 

Upplupna löner 13 357 5 152 

Upplupna sociala avgifter 4 101 1 151 

Upplupna konsultkostnader 256 325 

Upplupna redovisnings- och revisionsarvoden 1 797 399 

Upplupna pensionskostnader 182 590 

Upplupen löneskatt 656 0 

Upplupen räntekostnad 7 792 0 

Övriga upplupna kostnader  2 727  2 179 

 33 227 9 835 
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25. FÖRVÄRV AV DOTTERFÖRETAG 

Nedan förvärv har genomförts under perioden från Koncernens övergång till IFRS (2 juli 2020) till utgången av 

december 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 Group 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 

Traventus AB December 2021 

 

Beloppen som redovisats för de identifierade förvärvade tillgångarna och skulderna under perioden januari 2021 

– december 2021 specificeras i tabellen nedan. Per balansdagen har redovisningen avseende förvärv 

genomförda 2021 endast fastställts preliminärt eftersom identifiering och värderingen av tillgångar är ännu ej 

slutförd. 

 Förvärvsbalanser 

Identifierbara immateriella tillgångar 134 100 

Nyttjanderätter 17 214 

Materiella anläggningstillgångar 981 

Finansiella anläggningstillgångar 183 

Kundfordringar 21 721 

Övriga omsättningstillgångar 25 618 

Likvida medel 34 278 

Leasingskulder 17 214 

Skulder till kreditinstitut 76 

Uppskjuten skatteskuld 27 700 

Leverantörsskulder 4 554 

Övriga kortfristiga skulder 39 391 

Totalt identifierbara nettotillgångar 145 159 

Goodwill 
211 786 

Total köpeskilling 356 945 

 
 

Regleras genom:  

Likvida medel 273 695 

Säljrevers 83 250 

Total ersättning överförd 

356 945 

 
 

Kassautflöde netto vid förvärv:  

Likvida medel 

268 442 

Avgår: förvärvade likvida medel 

 -34 278 

 234 164* 
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* 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 211 786 TSEK uppkommen från förvärven 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. 2 149 TSEK av goodwill från förvärven är 

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 94 388 TSEK har registrerats under 2021. 

För avtal som gäller villkorad tilläggsköpeskilling har respektive avtal olika kriterier. Det potentiella odiskonterade 
beloppet av alla framtida betalningar som Koncernen kan komma att behöva göra i enlighet med 
tilläggsköpeskillingen är minst 6 683 TSEK. Det odiskonterade värdet har uppskattats genom att tillämpa en 
EBITDA multipel baserat på de senaste fyra åren minus det som har betalats ut i grundköpeskilling samt tidigare 
tilläggsköpeskilling. Det finns inget tak på den villkorade tilläggsköpeskillingen. Det diskonterade värdet av 
tilläggsköpeskillingen är 6 092 TSEK. 

Förvärvsrelaterade utgifter (inkluderat i övriga externa kostnader) uppgår till 3 586 TSEK. 

Förvärven under 2021 bidrog med 81 230 TSEK i nettoomsättning och 3 098 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 326 929 TSEK och koncernens resultat före 
ränteintäkter och räntekostnader, skatt och avskrivningar varit 72 736 TSEK. 
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26. NOTER TILL RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN 

Likvida medel 

 2021-12-31 2020-12-31 
   

Kassa och bank 99 824 40 722 

Kassa och bank består av kassa och kortfristiga banktillgodohavanden med en löptid på tre månader eller 
mindre. Det redovisade värdet av dessa tillgångar är ungefär lika med dess verkliga värde. Likvida medel vid 
rapportperiodens slut som framgår av det konsoliderade kassaflödet kan stämmas av med posterna i rapporten 
över finansiell ställning som visas ovan.  
 

Förändring i skulder hänförliga till finansieringsverksamheten 

Tabellen nedan visar förändringarna i koncernens skulder hänförliga till finansieringsverksamheten, vilket 
inkluderar både förändringar hänförliga till kassaflöden och förändringar som inte påverkar kassaflöden. Skulder 
hänförliga till finansieringsverksamheten är skulder för vilka kassaflödena har klassificerats, eller för vilka framtida 
kassaflöden kommer att klassificeras, som kassaflöden från finansieringsverksamheten i rapporten över 
kassaflöden. 

   Transaktioner som inte medför betalningar  

 

2 juli 
2020 

Kassaflöde från 
finansiering (i) 

Förvärv av 
dotterföretag  

Nya 
leasingavtal 

Andra 
förändringar 

(ii) 

31 
december 

2020 

       
Obligationslån 0 0 0 0 0 0 

Banklån 0 74 605 0 0 0 74 605 

Leasingskulder 0 -425  8 370 0  0  7 945 

Totala skulder från 
finansieringsverksamheten 0 74 180 8 370 0 0 82 551 

 
          

                                                                          

 
  Transaktioner som inte medför betalningar  

 

1 januari 
2021 

Kassaflöde från 
finansiering (i) 

Förvärv av 
dotterföretag  

Nya 
leasingavtal 

Andra 
förändringar (ii) 

31 
december 

2021 

       
Obligationslån 0 387 533 0 0 1 000 388 533 

Banklån 74 605 -74 605 0 0 0 0 

Leasingskulder 7 945   -4 261  17 214 245  0 21 144 

Totala skulder från 
finansieringsverksamheten 82 551 308 667 17 214 245 1 000 409 677 

 

(i) Kassaflöden från banklån och obligationslån utgör nettot av likvid från upplåning och återbetalningar av 
upplåning i rapporten över kassaflöden.  

(ii) Andra förändringar inkluderar upplupen ränta, betalningar och periodens upplösning av 
transaktionskostnader direkt hänförliga till obligationslånet. 
 

  



s. 51 
 

27. DOTTERFÖRETAG 

Information om Koncernens sammansättning vid rapportperiodens slut presenteras i nedan tabell: 

Dotterföretag 
Organisations-
nummer 

Säte och 
verksamhetsort 

Kapital och 
rösträtts-
andel Huvudsaklig verksamhet 

Transformant Group AB 559091-4692 Stockholm 100% 
Affärssystemskonsulter och Enterprise Resource Planning 
konsulter 

Bizloop AB 559223-9221 Stockholm 100% Datakonsultverksamhet, ekonomi, programvaruutveckling 

Lemontree Enterprise Solutions AB 556641-0337 Stockholm 100% 
Programvaruprodukter och tjänster inom informationsteknik 
och kommunikation 

Lemontree AS 994519832 Oslo 100% 
Programvaruprodukter och tjänster inom informationsteknik 
och kommunikation 

Sundbom Group AB 559031-5221 Stockholm 100% Holdingverksamhet 

PX Expert Norden AB 559269-7071  Stockholm 100% 
Konsultation inom affärssystem till medelstora och stora 
tjänsteföretag i Sverige 

Sundbom & Partners AB 556759-7009 Stockholm 100% 
Verksamhetskonsultation till medelstora och stora 
tjänsteföretag i Sverige 

Project Software Sweden AB 559157-1863 Stockholm 100% 
Systemlösningar till medelstora och stora tjänsteföretag i 
Sverige 

So4it AB 556680-4208 Stockholm 100% Dataprogrammering 

SO4IT Operations AB 559032-2946 Stockholm 100% Datordrifttjänster 

Acino AB 556700-8130 Umeå 100% Dataprogrammering 

Svenska försäkringsfabriken i Umeå AB 556684-1838 Umeå 100% 
Utveckla, förvalta och sälja system och tjänster för 
försäkringsadministration 

Toppnamn AB 556737-4581 Umeå 100% Konsultverksamhet inom IT och företagsutveckling 

Traventus AB 556876-1976 Malmö 100% Datakonsultverksamhet 

Mirovia Invest 1 AB 559278-2766 Stockholm 100% Investera i och utveckla andra bolag 

Mirovia Invest 2 AB 559290-3990 Stockholm 100% Investera i och utveckla andra bolag 

 

Det finns inga betydande begränsningar för koncernen att få åtkomst till eller använda tillgångar och reglera 
koncernens skulder. 

 

28. FINANSIELLA INSTRUMENT  

(a) Klasser och kategorier av finansiella instrument och deras verkliga värde  

Nedanstående tabell anger information om:  

• klasser av finansiella instrument baseras på deras egenskaper och karaktär;  

• finansiella instruments redovisade värde; 

• finansiella instrument värderade till verkligt värde (med undantag när det verkliga värdet för finansiella 
instrument ungefär motsvarar dess verkliga värde); och 

• verkligt värdehierarki för finansiella tillgångar och finansiella skulder 
 

Verkligt värde hierarkinivåer 1 till 3 baseras på i vilken grad verkligt värde är observerbart: 

• Nivå 1 värderingar till verkligt värde är noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska 
tillgångar eller skulder som företaget har tillgång till vid värderingstidpunkten; 

• Nivå 2 värderingar till verkligt värde är de som härrör från andra indata än noterade priser som ingår i 
nivå 1 som är observerbara för tillgången eller skulden, antingen direkt (dvs som priser) eller indirekt 
(dvs härledda från priser); och 

• Nivå 3 värderingar till verkligt värde för tillgången och skulden är de som härrör från värderingstekniker 
som inkluderar indata som inte är baserade på observerbara marknadsdata (icke observerbara indata). 
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31 december 2021            

 Redovisade värde   Verkligt värde 

  Finansiella tillgångar   Finansiella skulder    

Summa 

  Nivå 

    Upplupet anskaffningsvärde   
VVVRR – 

obligatorisk 
värdering  

  Upplupet anskaffningsvärde     1 2 3 Summa 

Andra finansiella 
anläggningstillgångar 

 1 022      1 022      

Likvida medel  99 824      99 824      

Kundfordringar  55 083      55 083      

Upplupna intäkter  10 813      10 813      

Upplåning      388 648  388 648      

Leasingskulder      21 144  21 144      

Leverantörsskulder       12 540  12 540      

Villkorad tilläggsköpeskilling i 
samband med rörelseförvärv 

   6 683    6 683    6 092 6 092 
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31 december 2020            

 Redovisade värde   Verkligt värde 

  Finansiella tillgångar   Finansiella skulder    

Summa 

 Nivå 

    Upplupet anskaffningsvärde  
VVVRR – 

obligatorisk 
värdering  

  Upplupet anskaffningsvärde    1 2 3 Summa 

Andra finansiella 
anläggningstillgångar 

  852      852      

Likvida medel  40 722      40 722      

Kundfordringar  18 267      18 267      

Upplupna intäkter  74      74      

Upplåning      74 605  74 605      

Leasingskulder      7 946  7 946      

Leverantörsskulder       3 611  3 611      

Villkorad tilläggsköpeskilling i 
samband med rörelseförvärv 

   11 556    11 556    10 146 10 146 

 

Samtliga finansiella tillgångar redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Skulder för villkorade köpeskillingar från rörelseförvärv värderas 
löpande till verkligt värde via resultaträkningen utifrån nivå 3. Övriga finansiella skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde. För 
koncernens upplåning, motsvaras det redovisade värdet på upplåningen dess verkliga värde eftersom räntan på denna upplåning är i paritet 
med aktuella marknadsräntor. Det verkliga värdet på övriga finansiella tillgångar och finansiella skulder som redovisas till upplupet 
anskaffningsvärde motsvarar verkligt värde dess redovisade värde, eftersom diskonteringseffekten inte anses vara väsentlig.   
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(a)(i) Verkligt värde på koncernens finansiella tillgångar och finansiella skulder som värderas till 
verkligt värde på återkommande basis 

Koncernens villkorade tilläggsköpeskillingar värderas till verkligt värde vid slutet av varje rapporteringsperiod. 
Nedanstående tabell innehåller information om hur det verkliga värdet på denna finansiella skuld fastställs (särskilt 
värderingstekniken och indata som används). 

 

Finansiella 
skulder Värderingstekniker och indata 

Signifikanta icke 
observerbara indata 

Samband mellan icke 
observerbara indata och 
verkligt värde 

Villkorad 
tilläggsköpeskil
ling i samband 
med 
rörelseförvärv  

Nuvärdestekniker används för att fånga 
upp nuvärdet av koncernen som härrörde 
från villkorad tilläggsköpeskilling. 

Diskonteringsräntan är  
7 - 15,6 procent fastställd 
med Capital Asset Pricing 
Model. 

Ju högre diskonteringsränta, 
desto lägre verkligt värde. 

Om diskonteringsräntan var 
1% procent högre / lägre 
medan alla andra variabler 
hölls konstant, skulle det 
redovisade värdet minska / 
öka med 77/82 TSEK (minska 
/ öka med 138/145 TSEK). 

 

 

Det fanns inga överföringar mellan nivå 1 och 2 under det aktuella eller tidigare året. 
 

(a)(ii) Avstämning av värderingar av verkligt värde i nivå 3 av finansiella instrument 

Nedanstående tabell innehåller endast finansiella skulder. De enda finansiella skulderna som efterföljande värderas 
till verkligt värde på nivå 3 mätning av verkligt värde representerar villkorad köpeskilling avseende en 
verksamhetsförening.  

 
 

  

  
Villkorad tilläggsköpeskilling i samband med 

rörelseförvärv 

  

2 juli 2020 0 

 Vinst eller förlust redovisad i resultaträkningen 44 

Tillägg från rörelseförvärv 10 102 

Reglering av villkorad köpeskilling 0 

31 december 2020 10 146 

Vinst eller förlust redovisad i resultaträkningen 819 

Reglering av villkorad köpeskilling -4 873 

31 december 2021 6 092 
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(b) Riskhanteringsstrategi 

Mirovia befinner sig i ett skede i sin utveckling där man har valt att inte ta fram någon policy och efterföljer alltså 
ingen riskhanteringsstrategi. Styrelsen ser över behovet av policys löpande.   

(c) Marknadsrisk 

Koncernens verksamhet utsätts främst för finansiella risker i förändringar i räntor på upplåningen. 

Det har inte skett någon förändring av koncernens exponering för marknadsrisker eller hur dessa risker hanteras och 
mäts. 
 

(c)(i) Valutariskhantering 

Koncernen genomför normalt inga transaktioner i utländsk valuta. Koncernens upplåning är svenska kronor och i all 
väsentlighet är Koncernens monetära tillgångar och skulder i svenska kronor. Följaktligen är Koncernens 
valutariskexponering begränsad. En rimlig möjlig förändring av valutakurser skulle leda till en oväsentlig effekt i 
Koncernens resultat och eget kapital.   
 

(c)(ii) Ränteriskhantering 

Koncernens främsta ränterisk uppstår genom upptaget obligationslån med rörlig ränta, som exponerar koncernen för 
ränterisk avseende kassaflöden. Koncernen har valt att inte säkra kassflödesrisken.  

Koncernens upplåning samt fordringar redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Lånens ränta sätts periodvis om och 
exponeras därför för risken att marknadsräntorna i framtiden kan förändras 

Vid utgången av räkenskapsåret uppgår redovisat värde på obligationslån till rörlig ränta till 388 533 TSEK (0). 

Känslighetsanalyserna nedan har fastställts baserat på exponeringen för räntesatser vid rapporteringsdagen. För 
skulder med rörlig ränta utarbetas analysen under förutsättning att det utestående beloppet på balansdagen var 
utestående för hela året. En ökning eller minskning av 1% procent presenterar ledningens bedömning av den rimligt 
möjliga ränteförändringen.  

 

Påverkan på årets resultat efter skatt  Påverkan på andra komponenter  
i eget kapital 

 2021 2020  2021 2020 

Ränta - ökning med 1% 3 885 746  0 0 

Ränta - minskning med 1% -3 885 -746  0 0 

 

(d) Kreditriskhantering 

Kreditriskhanteringen är decentraliserad och hanteras av respektive underkoncern som sköter detta i linje med lokala 
policys. 

Kreditrisken på likvida medel är begränsad eftersom motparterna är banker med hög kreditvärdighet tilldelade av 
internationella kreditvärderingsinstitut. En analys av sannolikheten för fallissemang samt de utestående beloppen 
leder på grund av starka motparter och mycket korta löptider till att kreditreserven blir helt oväsentlig. 
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(d)(ii) Koncernens kreditriskexponering 

Per den 31 december 2021 är koncernens maximala exponering för kreditrisk utan att ta hänsyn till säkerheter 100 847 
TSEK.  
 

(e) Likviditetsriskhantering 

Likviditetsrisk innebär risken att inte kunna möta sina åtaganden på grund av bristande likviditet. Koncernen hanterar 
likviditetsrisk genom att upprätthålla tillräckliga reserver och bankfaciliteter genom att kontinuerligt övervaka 
prognoser och faktiska kassaflöden och genom att matcha löptidsprofilerna för finansiella tillgångar och skulder. 
Nedan redogörs för ytterligare outnyttjade anläggningar som koncernen har till sitt förfogande för att ytterligare 
minska likviditetsrisken. 

Nedanstående tabeller beskriver koncernens återstående avtalsenliga löptid för dess finansiella skulder med 
överenskomna återbetalningsperioder. Tabellerna har upprättats baserat på de odiskonterade kassaflödena på 
förfallodatum då koncernen blir skyldig att betala. Tabellen innehåller både ränta och kassaflöden. I den utsträckning 
ränteflödena är rörlig ränta används samma ränta som på balansdagen för hela löptiden. 

Den avtalsenliga löptiden baseras på det tidigaste datum då koncernen kan bli skyldig att betala. 

Likviditetsreserven definieras som likvida medel och outnyttjade faciliteter och uppgår till 99 824 TSEK på 
balansdagen. Den långfristiga likviditetsrisken hanteras genom löpande likviditetsprognoser som uppdateras på 
årsbasis. 
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Upp till 1 
månad  

1-3   
månader  

Mellan 3 
månader    
och 1 år  1-2 år  2-5 år  5+ år  Summa  

Redovisade 
värde 

 
 

               

31 december 2021 
 

               

Leverantörsskulder 
 

12 540  0  0  0  0  0  12 540  12 540 

Finansiella instrument till 
rörlig ränta (nominal) 

 
115  0  0  0  388 533  0  388 648  388 648 

Ränta på räntebärande 
instrument 

 
0  8 433  0  0  0  0  8 433  8 433 

Villkorad tilläggsköpeskilling 
 

0  0  5 483  0  0  1 200  6 683  6 092 

 
 

                                                                       

31 december 2020 
 

               

Leverantörsskulder 
 

3 611  0  0  0  0  0  3 611  3 611 

Finansiella instrument till 
rörlig ränta (nominal) 

 
0  0  74 605  0  0  0  74 605  74 605 

Ränta på räntebärande 
instrument 

 
42  83  167  0  0  0  292  292 

Villkorad tilläggsköpeskilling 
 

0  0  4 873  5 483  0  1 200  11 556  10 146 
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(e)(ii) Banklånfaciliteter 

Koncernen använder en kombination av kassaflöde från finansiella tillgångar och tillgängliga bankfaciliteter för att hantera likviditetsrisken. 

Nedanstående tabell visar kassaflödet på de finansiella tillgångarna: 

 

  

Upp till 1 
månad  1-3   månader  

Mellan 3 
månader    
och 1 år  1-2 år  2-5 år  5+ år  Summa  

Redovisade 
värde 

31 december 2021                 

Finansiella 
anläggningstillgångar  0  0  84  120  639  180  1 022  1 022 

Kundfordringar  55 083  0  0  0  0  0  55 083  55 083 

Upplupna intäkter  10 461  268  84  0  0  0  10 813  10 813 

                 
31 december 2020                 

Finansiella 
anläggningstillgångar  0  0  0  84  639  130  852  852 

Kundfordringar  18 267  0  0  0  0  0  18 267  18 267 

Upplupna intäkter  0  74  0  0  0  0  74  74 



 

Koncernen har tillgång till obligationslånfaciliteter enligt beskrivningen nedan, varav 32 300 TSEK (0) var outnyttjade vid 
rapporteringsdagen. Koncernen räknar med att uppfylla sina övriga förpliktelser från operativa kassaflöden och 
obligationsfaciliteter från förfallande finansiella tillgångar. 

 

(f) Kapitalriskhantering 

Koncernen hanterar sitt kapital för att säkerställa att enheter i koncernen kommer att kunna fortsätta med verksamhet även 
med löpande problem samtidigt. Koncernens övergripande strategi förblir oförändrad från tidigare år. Enligt villkoren i 
obligationsavtalet får ingen utdelning till aktieägarna ske.  
 
Koncernens kapitalstruktur består av nettoskuld (upplåning efter avdrag för likvida medel) och koncernens eget kapital 
(innefattande emitterat kapital, reserver och behållen vinst).  

Enligt villkoren för den emitterade obligationen är koncernen förpliktigad att uppfylla följande finansiella lånevillkor: 

• Leverage Ratio* mindre än 6.00:1 från den 7 juli 2021 till (och inklusive) den första årsdagen av det första 
emissionsdatumet (7 juli 2021). 

• Leverage Ratio* mindre än 5.50:1 från den första årsdagen av det första emissionsdatumet till (och inklusive) den 
andra årsdagen av det första emissionsdatumet (7 juli 2021).  

• Leverage Ratio* mindre än 5.00:1 från den andra årsdagen av det första emissionsdatumet till (och inklusive sista 
inlösendatum).  

*Definition av Leverage Ratio: Räntebärande nettolåneskulden/Pro Forma Konsoliderad EBITDA 

Koncernen har uppfyllt lånevillkoren under hela perioden. Den 31 december 2021 uppgick Leverage Ratio till 4.02:1. För mer 
information kring definitioner och lånevillkor, se Senior Secured Bond Terms & Conditions.   
 
 

29. HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN  

Mirovia har signerat avsiktsförklaringar med sex bolag inför förhandling av kommande förvärv. Inget av dessa bolag har 
förvärvats vid publiceringen av denna rapport.  

Den 24 februari 2022 invaderade Ryssland Ukraina vilket har skapat oroligheter på den globala marknaden. Hittills har 
Mirovia inte påverkats av den rådande situationen. Företagsledningen bevakar utvecklingen noggrant men för närvarande är 
det för tidigt att bedöma eventuella långsiktiga konsekvenser av konflikten.  
 
 

30. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE  

Under perioden har inga väsentliga transaktioner med närstående inträffat förutom ersättning till ledande befattningshavare. 
Ersättningen till ledande befattningshavare, som är koncernens viktigaste nyckelpersoner i ledande ställning, presenteras i 
not 7 Ersättningar till anställda.  
 

 
31. 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 koncernredovisning är den första finansiella 
rapport som Mirovia AB (publ) upprättar enligt IFRS. Tidigare har Mirovia AB (publ) tillämpat Årsredovisningslagen samt 
Bokföringsnämndens allmänna råd, BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ("K3"). 

Övergångsdatum till IFRS har fastställts till den 2 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.  
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Mirovia har valt att inte tillämpa några frivilliga undantag från retroaktiv tillämpning och inga obligatoriska undantag bedöms 
tillämpliga. Moderföretaget registrerades 2 juli 2020 och väsentliga tillgångar och skulder i Koncernen är kopplat till 
rörelseförvärv efter tidpunkten för övergång till IFRS och redovisas vid första redovisningstillfället i enlighet med reglerna i 
IFRS 3 Rörelseförvärv. Eftersom moderföretaget registrerades 2 juli 2020 vilket är övergångsdagen till IFRS har inga 
övergångseffekter identifierats i öppningsbalansen. 

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. 

2020-07-02 – 2020-12-31 

 
(Belopp i TSEK) 

Enligt tidigare 
tillämpade 

principer 

(K3) 

Justering av 
redovisning av 

leasingavtal 

Justering av 
redovisning av 

goodwill 
Justering av 

förvärvsanalyser 

 
 

IFRS 

  Not A Not B Not C  

Intäkter 11 167 - - - 11 167 

Övriga rörelseintäkter 82 - - - 82 

Övriga externa kostnader -4 606 458 - -1 978 -6 126 

Personalkostnader -4 946 - - - -4 946 
Avskrivningar och nedskrivningar av 
immateriella tillgångar och 
materiella anläggningstillgångar -2 420 -183 2 416 -710 -897 

Övriga rörelsekostnader -120 - - -44 -164 

Rörelseresultat -843 275 2 416 -2 732 -884 

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

Finansiella kostnader - - - - - 

Resultat före skatt -1 573 242 2 416 -2 732 -1 647 

Inkomstskatt -675 -50 - 146 -579 

Periodens resultat -2 248 192 2 416 -2 586 -2 226 

Övrigt totalresultat 17 - - - 17 

Periodens totalresultat -2 231 192 2 416 -2 586 -2 209 

 

 

2020-12-31 

 
(Belopp I TSEK) 

Enligt tidigare 
tillämpade 

principer (K3) 

Justering av 
redovisning 

av leasingavtal 

Justering av 
redovisning av 

goodwill 

Justering av 
förvärvsanalys

er 

 
 

IFRS 

  Not A Not B Not C  

 
TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar      
Goodwill 110 772 - 2 416 -51 642 61 545 

Övriga immateriella tillgångar - - - 60 790 60 790 

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 9 148 133 155 
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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 9 148 200 344 

 
EGET KAPITAL      
Aktiekapital 51 - - - 51 

Övrigt tillskjutet kapital 65 594 - - - 65 594 
Balanserade vinstmedel inklusive 
periodens 

resultat -2 230 192 2 416 -2 586 -2 209 

Summa eget kapital 63 415 192 2 416 -2 586 63 437 

Långfristiga skulder      
Upplåning - - - - - 

Leasingskulder - 6 365 - - 6 365 

Avsättningar 11 146 - - -10 966 180 

Uppskjuten skatteskuld 3 1 687 - 12 554 14 243 

Övriga finansiella skulder - - - 5 318 5 318 

 
Kortfristiga skulder 11 149 8 052 - 6 861 26 061 

Upplåning 74 605 - - - 74 605 

Leasingskulder - 1 581 - - 1 581 

Leverantörsskulder 3 611 - - - 3 611 

Aktuell skatteskuld 11 884 - - - 11 884 

Övriga finansiella skulder - - - 4 828 4 828 

Övriga skulder 4 371 - - - 4 371 
Upplupna kostnader och 
förutbetalda 
intäkter 9 920 - - - 9 920 

 104 391 1 581 - 4 873 110 845 

Summa skulder 115 540 9 633 . 11 734 136 906 

SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 178 955 9 825 2 416 9 148 200 344 

 

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 



s. 62 
 

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. 

 
C. Vid förvärv av rörelser allokeras skillnaden mellan överförd ersättning och identifierade nettotillgångar till 

goodwill. Då IFRS ställer högre krav på identifiering av tillgångar har ledningen, utifrån reglerna i IFRS, utfört 

en uppdaterad bedömning av identifierade tillgångar i rörelseförvärv som inträffat efter tidpunkten för 

övergång till IFRS. Vid årsbokslutet 2021 har förvärvsanalyserna för Transformant Group, Bizloop och 

Lemontree Enterprise Solutions fastställts medan förvärvsanalyserna för övriga rörelseförvärv fortfarande är 

preliminära. I de fastställda förvärvsanalyserna har varumärke och kundrelationer identifierats och uppskattat 

verkligt värde av dessa tillgångar redovisas separat från goodwill. Nyttjandeperioden för kundrelationer har 

uppskattats till 10 år och nyttjandeperioden för varumärke har bedömts vara obestämbar.  

 
Mirovia har påförts kostnader för bland annat juridisk- och finansiell rådgivning i samband med rörelseförvärv 

som vid tillämpning av K3 har redovisats som del i anskaffningsvärdet för rörelserna, och därmed som del av 

redovisat värdet av goodwill. Till skillnad från K3 ska transaktionskostnader hänförligt till rörelseförvärv 

redovisas som kostnad i resultaträkningen i den period tjänsten erhålls.  

 

Skuld för villkorade köpeskillingar klassificeras som avsättningar under K3. Vid övergång till IFRS har skuld för 

villkorade köpeskillingar klassificerats som övriga finansiella skulder.   
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MODERFÖRETAGETS RESULTATRÄKNING 
För räkenskapsår 1 januari 2021 – 31 december 2021 

(Belopp i TSEK) Not 
2021-01-01- 
2021-12-31 

2020-07-02- 
2020-12-31 

    
Intäkter 2 25 0 

Övriga rörelseintäkter  110 102 

Underkonsulter  -103 0 

Övriga externa kostnader 3 -6 366 -1 214 

Personalkostnader 5 -6 086 -438 

Övriga rörelsekostnader   -1 186  0 

Rörelseresultat  -13 605 -1 550 

    
Finansiella intäkter 6 6 0 

Finansiella kostnader 7  -23 555  -703 

Resultat före skatt  -37 154 -2 253 

    
Koncernbidrag  24 772 0 

    

Inkomstskatt 8 -953 0  

ÅRETS RESULTAT  -13 335 -2 253 

 

 

MODERFÖRETAGETS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET 
För räkenskapsår 1 januari 2021 – 31 december 2021 

(Belopp i TSEK) Not 
2021-01-01-2021-
12-31 

2020-07-02-2020-
12-31 

    

Årets resultat  -13 335 -2 253 

    
Övrigt totalresultat  0 0 

    

ÅRETS TOTALRESULTAT   -13 335 -2 253 
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MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING 
Per 31 december 2021 

(Belopp i TSEK) Not 2021-12-31 2020-12-31 

    
Anläggningstillgångar    
Finansiella anläggningstillgångar    
Aktier i dotterföretag 9 29 689 3 438 

Fordringar hos koncernföretag 10 499 007 132 843 

Andra långfristiga fordringar   84  84 

  528 779 136 365 

    
Omsättningstillgångar    
Kortfristiga fordringar    
Övriga fordringar 11 1 798 470 

Fordringar hos koncernföretag 10 4 195 0 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12  36  97 

  6 030 567 

    

Likvida medel 13 42 806 4 065 

      

Summa omsättningstillgångar  48 836 4 632 

      

Summa tillgångar  577 615  140 997 

    
Eget kapital    
Bundet eget kapital    
Aktiekapital 14 502 50 

Ej registrerat aktiekapital  0 1 

Fritt eget kapital    
Överkursfond  94 388 0 

Balanserat resultat  80 930 65 593 

Årets resultat  -13 335 -2 253 

Summa eget kapital   162 486  63 391 

    
Långfristiga skulder    
Obligationslån 15 388 533 0 

    
Kortfristiga skulder    
Skulder till kreditinstitut 15 0 74 605 

Leverantörsskulder  1 126 1 102 

Skulder till koncernbolag  15 030 0 

Aktuella skatteskulder  953 0 

Övriga skulder 16 443 136 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17  9 045  1 763 

  26 596 77 606 

      

Summa skulder  415 129  77 606 

    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  577 615 140 997 
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MODERFÖRETAGETS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 
För räkenskapsåret som avslutades den 31 januari 2021 

(Belopp i TSEK) Not  Aktiekapital  

Ej registrerat 
aktiekapital  

Balanserat 
resultat 

 

Överkursfond  

Årets 
resultat  

Summa 
eget 

kapital 

       
  

     

Ingående balans 1 
januari 2021   50  1  

 
 

65 593 

 

  -2 253  63 391 

       
  

     
Omföring 
föregående års 
resultat       -2 253 

 

  2 253   

              

Årets resultat       
  

  -13 335  -13 335 

Aktiekapital   1  -1  

  

     

Aktierelaterad 
ersättning       

 
-1 409 

  

   -1 409 

Aktieägartillskott       

 
19 000 

  

   19 000 

Nyemission av 
preferensaktier   1    

  

    1 
Nyemission av 
stamaktier     450       

   
94 388        94 838 

Summa 
transaktioner med 
ägare   452  1  17 591  94 388    112 430 

       
  

 

    

Utgående balans 31 
december 2021    502       80 931 

 

94 388   -13 335   162 486 

       
  

     

       
  

     

(Belopp i TSEK) Not  Aktiekapital  

Ej registrerat 
aktiekapital  

Balanserat 
resultat 

 

Överkursfond  

Årets 
resultat  

Summa 
eget 

kapital 

       
  

     

Ingående balans 1 
januari 2020       

  

     

       
  

     
Årets resultat       

  
  -2 253  -2 253 

Bolagsbildning   50    

  

    50 

Nyemission av 
preferensaktier     1  

  

    1 

Aktieägartillskott       
64 184   

   64 184 
Aktierelaterad 
ersättning            

1 409   
       1 409 

Summa 
transaktioner med 
ägare   50  1  

 
 

65 593 

  

   65 644 

       
   

    

Utgående balans 31 
december 2020    50   1   

 
 

65 593 

  

  -2 253   63 391 
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MODERFÖRETAGETS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN 
För räkenskapsåret som avslutades den 31 januari 2021 

(Belopp i TSEK) Not 2021-01-01- 
2021-12-31 

2020-07-02- 
2020-12-31 

    

Rörelseresultat  -13 605 -1 550 

Erhållen ränta  6  

Koncernbidrag  22 123  

Erlagd ränta  -14 611 -703 

Betald inkomstskatt  0   

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar 
av rörelsekapital 

 -6 086 -2 254 

    

Förändringar i rörelsekapital    

Minskning/(ökning) av fordringar hos koncernföretag  -1 547 0 

Minskning/(ökning) av övriga kortfristiga fordringar  -1 267 -567 

Ökning/(minskning) av leverantörsskulder  23 1 102 

Ökning/(minskning) av övriga kortfristiga skulder  -202 1 899 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -9 079 180 
    

    

Investeringsverksamheten     

Investeringar i dotterföretag  -28 229 -2 028 

Utlåning till dotterföretag  -356 675 -132 843 

Andra långfristiga fordringar  0 -84 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -384 904 -134 955 
    

Finansieringsverksamheten     

Upptagna lån 18 387 533 74 605 

Amortering av lån 18 -74 605 0 

Skulder hos koncernföretag  14 877 0 

Erhållen likvid från nyemission av stamaktier  85 920 50 

Aktieägartillskott  19 000 64 184 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  432 724 138 839 
    

Årets kassaflöde  38 741 4 065 
    

Likvida medel vid årets början  4 065 0 
    

Likvida medel vid årets slut 13 42 806 4 065 
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MODERFÖRETAGETS NOTER 
 

1. 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 2 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.  

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. 
Anskaffningsvärdet inkluderar transaktionskostnader som är 

direkt hänförliga till förvärvet. 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.
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2. INTÄKTER 

 2021 2020 

   
Konsulttjänster 25 0 

Totalt 25 0 

 
 

3. ERSÄTTNING TILL REVISORER 

Nedan tabell visar ersättning till moderföretagets revisorer. 

 
2021 2020 

 
  

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB   
   Revisionsuppdrag 1 166 50 

Totalt 1 166 50 

 

Med revisionsuppdrag avses revisorns ersättning för den lagstadgade revisionen. Arbetet innefattar granskningen av 
årsredovisningen och koncernredovisningen och bokföringen, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt 
arvode för revisionsrådgivning som lämnats i samband med revisionsuppdraget. 

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget avser kostnader som uppstått i samband med förvärv. 
 
 

4. LEASING (MODERFÖRETAGET SOM LEASETAGARE) 

Vid utgången av verksamhetsåret 2021 har moderföretaget inga kvarvarande leasingavtal.  
 
 

5. ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA 

Se not 6 i Koncernens noter ovan för ersättning till anställda i Moderföretaget. 
 
 

6. FINANSIELLA INTÄKTER 

 2021 2020 

   
Ränteintäkter 6 0 

Ränteintäkter, koncernföretag 0 0 

Övrigt  0  0 

Totalt 6 0 
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7. FINANSIELLA KOSTNADER 

 2021 2020 

   
Räntekostnader på obligationslån 17 893 0 

Räntekostnader på banklån 3 572 703 

Räntekostnader, koncernföretag 89 0 

Övriga finansiella kostnader 2 001  0 

Totalt 23 555 703 

 
 

8. INKOMSTSKATT 

 2021 2020 
 

  
Aktuell skatt:   
 Innevarande år 953 0 

Uppskjuten skatt 0 0 
 953 0 

 

Aktuell skattesats uppgår till 20,6 % (2020: 21,4 %).  

Årets redovisade skattekostnad kan stämmas av mot årets resultat före skatt enligt följande: 

 2021 2020 
 

  
Resultat före skatt -12 382 -2 253 

Svensk skattesats på 20,6 % (2020: 21,4 %)  -2 551  0  

   

Skatteeffekt av:   

Ej avdragsgilla kostnader  113 0 

Nyttjat inrullat underskott -448 0 

Överföring räntenetto  56 0 

Ej avdragsgillt kvarstående negativt räntenetto  3 783 0 

Årets redovisade skattekostnad 953 0 

 
 

9. ANDELAR I DOTTERFÖRETAG 

 
2021-12-31 2020-12-31 

 
  

Anskaffningsvärden   
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden  3 438 0 

Förvärvade dotterföretag 0 2 028 

Justering av förvärvskostnader -1 978 0 

Lämnade aktieägartillskott  28 229  1 410 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 
29 689 3 438 

 
    

Redovisat värde  29 689  3 438 
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Företagets namn  Org.nr och säte  Kapitalandel  Antal andelar 

Mirovia Invest 1 AB 
 

559278-2766, Stockholm  100%  25 000 

Mirovia Invest 2 AB 
 

559290-3990, Stockholm  100%  25 000 

Redovisat värde 
 

     

       

Företagets namn 
 

2021-12-31  2020-12-31   

Mirovia Invest 1 AB 
 

29 247  2 053    

Mirovia Invest 2 AB 
 

442   1 385    

Redovisat värde 
 

29 689  3 438   

 
 

10. FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG 

 2021-12-31 2020-12-31 

   

Anskaffningsvärden   

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden  132 843 0 

Tillkommande fordringar 372 133 132 843 

Reglerade fordringar  -1 774  0 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 503 202 132 843 

     

Redovisat värde 503 202 132 843 

   

Redovisat värde långfristiga fordringar hos koncernföretag 499 007 132 843 

Redovisat värde kortfristiga fordringar hos koncernföretag  4 195  0 

Totalt  503 202  132 843 

 

Förlustreserv hänförlig till fordringar hos koncernföretag  

Förlustreserv för fordringar hos koncernföretag beräknas enligt den generella modellen och på grund av kort löptid och 
stabil risk är reserven oväsentlig och har därför inte redovisats. Det har inte varit någon signifikant ökning av kreditrisken med 
dessa motparter och ledningen bedömer att över överskådlig tid kommer inte detta att förändras.  

 

11. ÖVRIGA FORDRINGAR 

 2021-12-31 2020-12-31 

   

Skattekonto 834 103 

Momsfordran 913 332 

Övrigt  50  35 

 1 798 470 
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12. FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 

 2021-12-31 2020-12-31 

   
Upplupna intäkter 0 97 

Övriga förutbetalda kostnader  36  0 

 36 97 

 
 

13. KASSA OCH BANK 

 
2021-12-31 2020-12-31 

 
  

Bankmedel 42 806 4 065 

Redovisat värde 42 806 4 065 

 
 

14. AKTIEKAPITAL 

Aktiekapital och antal aktier framgår av koncernens not ovan. 

 

 

15. UPPLÅNING 

Moderföretagets upplåning avser obligationslån. I balansräkningen presenteras obligationslån som 
skulder till kreditinstitut. Vid utgången av räkenskapsåret uppgick redovisat värde på banklån till 0 
(74 605) TSEK och obligationslån till 388 533 (0) TSEK. För beskrivning av likviditetsrisk (inklusive 
löptidsanalys) och ränterisk se koncernens not 28 ovan för finansiella riskhantering. 

 
 

16. ÖVRIGA SKULDER 

 2021-12-31 2020-12-31 

 
  

Källskatt och avgifter 266 81 

Upplupna löneskatt 92 39 

Upplupna sociala avgifter 0 12 

Upplupna pensionskostnader 0 1 

Kortfristiga skulder till anställda 86 2 

Redovisat värde   443  136 
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17. UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 

 2021-12-31 2020-12-31 

   

Upplupna lönerelaterade kostnader 185 0 

Upplupna sociala kostnader 58 0 

Upplupna redovisnings- och revisionsarvoden 1 010 200 

Upplupna konsultkostnader 0 943 

Upplupna räntekostnader 7 792 620 

Övriga upplupna kostnader  0 0 

Redovisat värde 9 045 1 763 

 

 

18. NOTER TILL RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN 

 2021-12-31 2020-12-31 

   
Kassa och bank 42 806 4 065 

 

Kassa och bank består av kassa och kortfristiga banktillgodohavanden med en löptid på tre månader eller mindre, efter 
avdrag för utestående checkräkningskrediter. Det redovisade värdet av dessa tillgångar är ungefär lika med dess verkliga 
värde. Likvida medel vid rapportperiodens slut som framgår av det konsoliderade kassaflödet kan stämmas av med posterna 
i rapporten över finansiell ställning som visas ovan.  
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Förändring i skulder hänförliga till finansieringsverksamheten 

Tabellen nedan visar förändringarna i Moderföretagets skulder hänförliga till finansieringsverksamheten, vilket inkluderar 
både förändringar hänförliga till kassaflöden och förändringar som inte påverkar kassaflöden. Skulder hänförliga till 
finansieringsverksamheten är skulder för vilka kassaflödena har klassificerats, eller för vilka framtida kassaflöden kommer att 
klassificeras, som kassaflöden från finansieringsverksamheten i rapporten över kassaflöden. 

    Transaktioner som inte medför betalningar   

  

2 juli 2020 
Kassaflöde från 

finansiering (i) 
Förvärv av 

dotterföretag  
Andra förändringar 

(ii) 
31 december 

2020 
       

Obligationslån  0 0 0 0 0 

Banklån  0 74 605  0 0  74 605 

Totala skulder från 
finansieringsverksamheten 

 

0 74 605 0 0 74 605 
                                                                        

    Transaktioner som inte medför betalningar   

  1 januari 
2021 

Kassaflöde från 
finansiering (i) 

Förvärv av 
dotterföretag  

Andra förändringar 
(ii) 

31 december 
2021 

       

Obligationslån  0 387 533 0 1 000 388 533 

Banklån  74 605 -74 605  0 0  0 

Totala skulder från 
finansieringsverksamheten 

 

74 605 312 928 0 1 000 388 533 

 

(i) Kassaflöden från banklån och obligationslån utgör nettot av likvid från upplåning och återbetalningar av 
upplåning i rapporten över kassaflöden.  

(ii) Andra förändringar inkluderar upplupen ränta, betalningar och periodens upplösning av transaktionskostnader 

direkt hänförliga till obligationslånet. 
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19. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 

Transaktioner mellan moderföretaget och dess dotterföretag, vilka är närstående till moderföretaget samt upplysningar om 
transaktioner mellan övriga närstående presenteras nedan: 

  Försäljning av varor och tjänster  Inköp av varor och tjänster 

  2021-12-31  2020-12-31  2021-12-31  2020-12-31  

          

Bizloop AB  25  0  0  0 
 

Lemontree Enterprise 
Solutions AB 

 54  0  0  0 
 

 

Följande belopp redovisas i balansräkning per rapportperiodens slut: 

  Fordran på närstående  Skuld till närstående  

  2021-12-31  2020-12-31  2021-12-31  2020-12-31  

          

Mirovia Invest 1 AB  527 127  86 704  27 709  0 
 

Mirovia Invest 2 AB  80 942  46 139  81 353  0 
 

 

De utestående mellanhavandena är utan säkerhet och kommer att kontantregleras. Inga garantier har lämnats eller erhållits. 
Inga avsättningar har gjorts för osäkra fordringar avseende de belopp som närstående är skyldiga koncernen.  
 
 

20. HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN 
 
Den 24 februari 2022 invaderade Ryssland Ukraina vilket har skapat oroligheter på den globala marknaden. Hittills har 
Mirovia inte påverkats av den rådande situationen. Företagsledningen bevakar utvecklingen noggrant men för närvarande är 
det för tidigt att bedöma eventuella långsiktiga konsekvenser av konflikten. 
 
 

21. STÄLLDA SÄKERHETER & EVENTUALFÖRPLIKTELSER 

Vid utgången av 2020 fanns följande ställda säkerheter: 

Andelar i dotterföretag; 3 438 285 SEK 

Vid utgången 2021 finns följande ställda säkerheter enligt obligationsvillkoren: 

Säkerhet avseende alla aktier i Mirovia Invest 1 AB; 29 246 245 SEK 
Säkerhet avseende samtliga aktier i respektive dotterbolag; 575 234 977 SEK 
Säkerhet avseende deponeringskontot; 33 315 572 SEK 
Säkerhet avseende emittentens rätt att erhålla ett eget kapitaltillskott enligt Equity Commitments Letter; 100 000 000 SEK 
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STYRELSENS UNDERSKRIFTER 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige och koncernredovisningen har upprättats i 
enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder. Årsredovisningen respektive 
koncernredovisningen ger en rättvisande bild av moderbolagets och koncernens ställning och resultat samt beskriver 
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 

 

Stockholm 29 april 2022 

 

Christer Hellström   Sebastian Karlsson   Saeid Esmaeilzadeh 
Ordförande   Verkställande direktör   Styrelseledamot 

       
       
       
Mouna Esmaeilzadeh Ingerslev   Susanne Najafi   Fredrik Holmström 
Styrelseledamot   Styrelseledamot   Styrelseledamot 

 

 

 

Vår revisionsberättelse har avlämnats den dag som framgår av vår elektroniska signatur 

Åsa Eriksson  Henrik Boman 
Huvudansvarig revisor  Auktoriserad revisor 
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MIROVIA AB (PUBL.) ÅRSREDOVISNING 2021 
 

 

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 

Strandvägen 5A 

114 51 Stockholm 
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