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Finansiell informa� on
· Ne� oomsä� ning för perioden jan-jun 2016 uppgick � ll 
 552 (573) tSEK, varav Q2 utgjorde 276 (276) tSEK.
· Resultat per ak� e för perioden jan-jun 2016 uppgick � ll 
 -0,04 (-0,09) SEK.
European Ins� tute of Science ABs aff ärskoncept bygger på a�  förse 
den veterinära hälso- och sjukvårdsmarknaden med kvalitetsfulla 
egna och externa produkter som bidrar � ll ökad eff ek� vitet, och 
som i förlängningen leder � ll lägre kostnader för våra kunder och 
förbä� rad vårdkvalitet för våra kunders pa� enter. Bolaget redo-
visar för perioden 2016-01-01 � ll 2016-06-30 rörelseintäkt er om 632 
(633) tSEK. Därav ut gjorde konsult arvoden 276 (276) tSEK, reagens-
försäljning 0 (21) tSEK, royaltyintäkter 75 (55) tSEK samt övrigt 5 (5) 
tSEK. Resultatet uppgick � ll -302 (-621) tSEK, mot svarande -0,04 
(-0,09) SEK per ak� e. Resulta� örbä� ringen jämfört med motsvarande 
period föregående år förklaras främst av lägre börskursdrivna ned-
skrivningar i bolagspor� öljen. Likvida medel upp gick 2016-06-30 � ll 
412 (1 103) tSEK. Det egna kapitalet uppgick � ll 2 594 (2 383) tSEK mot-
svarande 0,32 (0,35) SEK per ak� e. Soliditeten vid rapport periodens 
slut uppgick � ll 91 (97) %.

European Ins� tute of Science AB redovisar för perioden 2016-04-01 � ll 
2016-06-30 rörelseintäkter om 331 (312) tSEK. Därav utgjorde konsult-
arvoden 276 (276) tSEK, reagensförsäljning 0 (0) tSEK, royaltyintäkter 
55 (36) tSEK samt övrigt 0 (0) tSEK. Resultatet uppgick � ll -172 (-358) 
tSEK, motsvarande -0,02 (-0,05) SEK per ak� e. Resulta� örbä� ringen 
jämfört med motsvarande period föregående år förklaras främst av 
lägre börskursdrivna nedskrivningar i bolagspor� öljen.

Vik� ga händelser under perioden
Bolaget har fortsa�  fokuserat på a�  utveckla sin produktpor� ölj inom vet-
erinärdiagnos� k samt sin bolagspor� ölj (Biotech-IgG AB).

Pressmeddelande 2016-06-01: Bolaget ingår e�  exklusivt distribu� onsavtal med distribu� onsbolaget Success 
Vision Biotek Inc. i Taiwan gällande EURIS veterinärdiagnos� ska produkter.

Pressmeddelande 2016-06-03: Vid extra bolagsstämman i European Ins� tute of Science (EURIS) den 3 juni 
2016 beslutades a�  bolaget, i sy� e a�  utvidga bolagets produk� ons- och försäljningsverksamhet samt för up-
pbyggnad av en buff ert, ska genomföra en nyemission på högst 12 289 590 kronor under perioden 13-27 juni.

Pressmeddelande 2016-06-14: European Ins� tute of Science erhåller sin första order för bolagets nya pa-
� entnära veterinärdiagnos� ska system. Ordern har erhållits från bolagets distributör i Taiwan och omfa� ar 
3 stycken TurboReader Point-of Care Instrument samt 5 stycken blodtestkit för hund-CRP. Leverans skall ske 
under september 2016. Ordervärdet uppgår � ll ca 10 tSEK.

Pressmeddelande 2016-06-21: European Ins� tute of Science erhåller sin andra order för bolagets nya pa� ent-
nära veterinärdiagnos� ska system. Ordern har erhållits i samband med a�  bolaget ingick e�  exklusivt distribu-
� onsavtal med distribu� onsbolaget UAB Diagnos� c Systems i Litauen gällande bolagets veterinärdiagnos� ska 
produkter. Leverans skall ske under september 2016. Ordervärdet uppgår � ll ca 10 tSEK.

Pressmeddelande 2016-06-27: European Ins� tute of Science tecknar e�  distribu� onsavtal med ScheBo Bio-
tech AG (Giessen, Tyskland) och får exklusiv distribu� onsrä�  för två veterinärdiagnos� ska produkter i Sverige, 
Danmark och Norge. De två berörda veterinärdiagnos� ska produkterna utgörs av e�  laboratorietest (ELISA) 
samt e�  snabbtest för kvan� ta� v bestämning av en markör (Elastas 1) för diagnos� cering av exokrin pankreas 
(bukspo� skörtel) insuffi  ciens hos hund. Avtalet innebär a�  European Ins� tute of Science komple� erar sin 
veterinärdiagnos� ska por� ölj och får omgående � llgång � ll en ny extern produkt som bolaget kan sälja på den 
svenska, danska och norska marknaden.

Vik� ga händelser e� er perioden
Utöver nedanstående har inga vik� ga händelser inträff at e� er perioden.

Pressmeddelande 2016-07-05: Bolaget � llförs e� er avslutad nyemission 1,27 MSEK före emissionskostnader 
som förväntas uppgå � ll 0,2 MSEK.

RESULTATRÄKNING (tSEK)
Not 2016

Q1-2
2015
Q1-2

2016
Q2

2015
Q2

2015
Q1-4

Intäkter

Nettoomsättning 1 552 573 276 276 1 125

Royaltyintäkter 2 75 55 55 36 100

Övriga intäkter 5 5 0 0 5

Summa Intäkter 632 633 331 312 1 230

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter 0 -16 0 0 -16

Övriga externa kostnader -296 -320 -149 -189 -671

Personalkostnader -600 -600 -300 -299 -1 211

Avskrivningar/Nedskrivningar -1 -2 0 -1 -5

Summa Rörelsekostnader -896 -938 -449 -489 -1 903

Resultat från bolagsportföljen 3 -38 -316 -54 -181 -474

Rörelseresultat -302 -621 -172 -358 -1 147

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter 0 5 0 0 6

Resultat efter finansiella poster -302 -616 -172 -358 -1 141

Skatt 0 0 0 0 0

Periodens resultat -302 -616 -172 -358 -1 141

Resultat per aktie -0.04 -0.09 -0.02 -0.05 -0.17

BOLAGSPORTFÖLJEN
Bolagspor� öljens marknadsvärde har under rapportperioden förändrats med -38 
(-316) tkr och uppgick per den 30 juni 2016 � ll 831 (1 024) tkr mot svarande 0,12 
(0,15) SEK per EURI B ak� e. Beroende på den fortsa� a utvecklingen av ak� ekursen 
för Biotech-IgG AB, kan denna komma a�  ha en inverkan både på marknadsvärdet 
för bolagspor� öljen samt på rörelseresultatet.

INVESTERINGAR
Investeringar under januari – juni 2016 uppgick � ll 26 (0) tkr vilka avsåg kostnader 
för EMC CE märkning av bolagets produkt.

AKTIEN OCH ÄGARNA
Antalet ak� er i bolaget 2016-06-30 var 6 827 550 (6 827 550) stycken varav 
792 000 (792 000) A-ak� er med fyra röster per ak� e samt 6 035 550 (6 035 550) 
B-ak� er med en röst per ak� e). Det totala antalet nyemi� erade B-ak� er under 
registrering var 1 266 750 stycken. Antalet ak� eägare i bolaget var 1 448 (1 358) 
stycken. Bolagets ak� er av serie B handlas på ak� emarknadsplatsen Ak� eTorget 
(www.ak� etorget.se).

Insynshandel under rapportperioden: Inga personer med insyn har ändrat si�  in-
nehav under perioden. Personer med insyn under perioden utgörs av: Lars-Olof 
Hansson (innehavet 2016-06-30 uppgick � ll 54 516 B-ak� er); Arne Jakobsson (in-
nehavet 2016-06-30 uppgick � ll 0 ak� er); Kirs� n och Dario Kriz med familj (för ak-
tuellt innehav se tabell nedan) samt Margareta Kriz med familj (för aktuellt innehav 
se tabell nedan).

Ak� ekursen 2016-06-30 var 0,76 (0,495) SEK, vilket motsvarar e�  marknadsvärde 
för bolaget på 6,15 (3,38) MSEK.

Aktieägare A-aktier B-aktier Röster Kapital 
2016-06-30 antal antal % %

Kirstin & Dario Kriz med familj  528 000 632 781 26,2 14.3
Margareta Kriz med familj 264 000 125 856 11,3 4,8
Ulric Aspegrén genom kapitalförs. 0 1 213 334 11,6 15,0
Övriga
Ulric Aspegrén
Övriga
Ulric Aspegrén

 (<3%/ägare) 0 3 959 279 38,8 50,2
Aktier under registrering 0 1 266 750 12,1 15,7

Summa: 792 000 7 302 300 100 100

REDOVISNINGSPRINCIPER
European Ins� tute of Science � llämpar årsredovisningslagen samt Bokföring-
snämndens allmänna råd 2012:1 (K3) vid upprä� andet av fi nansiella rapporter. 
Denna delårsrapport är upprä� ad e� er BFNAR 2007:1.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Transak� oner med närstående företag (Biotech-IgG med � digare fi rmanamn 
Chemel AB) uppgick under perioden � ll 276 tSEK (konsul�  ntäkter) samt 5 tSEK 
(försäljning begagnad verktygsmaskin). Samtliga trans ak� oner med närstående har 
ske�  på marknadsmässiga villkor.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
En investering i Bolaget (eller dess por� öljbolag) innebär betydande risker. Bolaget 
(och dess por� öljbolag) befi nner sig i e�  � digt skede av sin utveckling, vilket in-
nebär a�  risken är hög såväl tekniskt, aff ärsmässigt som fi nansiellt. Varje inves-
terare måste själv bilda sig en uppfa� ning om Bolagets (eller dess por� öljbolags) 
möjligheter och risker. Vid osäkerhet gällande riskbedömning bör råd inhämtas 
från kvalifi cerade rådgivare. European Ins� tute of Science ABs riskbild beskrivs i 
årsredovisningen för 2015 på sida 8 samt sida 15 (not 3). Några generella förän-
dringar i denna riskbild förekommer inte.



5 Finansiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar utgörs av 7.531.400 aktier i Biotech-IgG AB (f d Chemel AB) och 9.165 A-aktier 
samt 37.853 B-aktier i Implementa Hebe AB samt 1 aktie i följande bolag: Genovis AB, IDL Biotech AB, Biolight 
International AB, Biosensor Applications Sweden AB, Obducat AB, Tripep AB, Hansa Medical, Corem International 
och LifeAssays AB.

6 Rapport över förändring eget kapital i sammandrag (tSEK)

  
  2016 Q1 2015 Q1-2 2015 Q1-4

Ingående eget kapital  1 858 2 999 2 999
Nyemission  1 038 - -
Periodens resultat  -302 -616 -1 141
Utgående eget kapital  2 594 2 383 1 858

KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG 

(tSEK) 2016
Q1-2

2015
Q1-2

2015
Q1-4

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -302 -616 -1 147
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm 39 319 479

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital -263 -297 -668
Förändringar i rörelsekapitalet 

Förändring av varulager och pågående arbeten -10 -35 -8
Förändring av kortfristiga fordringar -249 -22 -8
Förändring av kortfristiga skulder 108 -84 -6

Kassaflöde från den löpande verksamheten -414 -438 -690

Investeringsverksamheten -26 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -26 0 0

Finansieringsverksamheten
Nyemission - - -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 0

PERIODENS KASSAFLÖDE -440 -438 -690

Likvida medel vid periodens början 851 1 541 1 541
Förändring av likvida medel -440 -438 -690
Likvida medel vid periodens slut 411 1 103 851

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar a�  rapporten ger en rä� visande översikt av 
företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhets-
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar a�  rapporten ger en rä� visande översikt av 
företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhets-
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar a�  rapporten ger en rä� visande översikt av 

faktorer som företaget står inför. 
företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhets-
faktorer som företaget står inför. 
företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhets-

Lund den 31:e augus�  2016

Lars-Olof Hansson (ordförande)  Arne Jakobsson (ledamot)

Kirs� n Kriz (ledamot)  Dario Kriz (ledamot & VD)  
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Rapporten har ej granskats av bolagets revisor.   Doc. dr. Dario Kriz
      Kontaktperson:
Rapporten har ej granskats av bolagets revisor.   Doc. dr. Dario Kriz
      Kontaktperson:

BALANSRÄKNING (tSEK)
Not 2016

06-30
2015
06-30

2015
12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utvecklingsutgifter 26 0 0

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 4 1 4 2

Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga värdepappersinnehav 5 832 1 028 869

Summa Anläggningstillgångar 859 1 032 871

Omsättningstillgångar

Varulager, förnödenheter mm

Råvaror och förnödenheter 61 78 52

Summa varulager, förnödenheter mm 61 78 52

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 167 160 115

Övriga fordringar 15 13 14

Fordran emissionsinstitut 1 267 - -

Förubet. kostnader & upplupna intäkter 83 80 116

Summa Kortfristiga fordringar 1 532 253 245

Kassa och bank 411 1 103 851

Summa Omsättningstillgångar 2 004 1 434 1 148

SUMMA TILLGÅNGAR 2 863 2 466 2 019

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 683 683 683

Ej registrerat aktiekapital 1 038 - - -

Reservfond 1 175 11 751 11 751

Fond för balanserade utvecklingsavgifter 26 - -

Summa Bundet eget kapital 2 922 12 434 12 434

Ansamlad förlust

Balanserad förlust -26 -9 435 -9 435

Periodens resultat -302 -616 -1 141

Summa Ansamlad förlust -328 -10 051 -10 576

Summa Eget kapital 6 2 594 2 383 1 858

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 180 45 51

Övriga skulder 5 15 41

Upplupna kostn. & förutbetalda intäkter 84 23 69

Summa Kortfristiga skulder 269 83 161

EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 863 2 466 2 019

NOTER

1 Nettoomsättning (tSEK)  2016 2015 2016  2015 2015
   Q1-2 Q1-2 Q2  Q2 Q1-4

Konsultarvoden  552  552 276  276 1 104
Försäljning reagens  0 21 0 0 21

Summa   552 573 276  276 1 125

2 Royaltyintäkter (tSEK)  2016 2015 2016  2015 2015 
   Q1-2 Q1-2 Q2  Q2 Q1-4 

LifeAssays AB  75  55 55 36 98
Implementa Hebe AB  0  0 0  0 2

Summa   75  55 55  36 100

Enligt avtal erhåller EURIS en nettoomsättningbaserad royalty från LifeAssays AB (2 %) samt Implementa 
Hebe AB (5 %).

3 Resultat bolagsportföljen (tSEK)  2016 2015  2016 2015 2015
   Q1-2 Q1-2 Q2  Q2 Q1-4

Nedskrivning / (Biotech-IgG AB f d Chemel AB)  -45 -316 -53  -181 -474
Återföring / (Implementa Hebe AB)  7 0 -1  0 0

Summa   -38  -316 -54  -181 -474 

4 Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar utgörs av maskiner och inventarier, vilka skrivs av på 5 år.

Finansiella rapporttillfällen för 2016/2017
(Rapporter hämtas på vår hemsida: www.euris.org)

Delårsrapport (2016 Q1-3)  31 okt 2016
Bokslutskommuniké (2016 Q1-4) 31 jan 2017

European Institute of Science AB håller på att i egen regi utveckla en produktserie för 
blodanalys som är avsedd för patientnära (POC) veterinära tester.


