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MIRIS HOLDING AB (PUBL) 
Miris utvecklar och tillhandahåller analysinstrument och kompletterande produkter för mjölkanalys 
på en global marknad, för att säkerställa leverans av högkvalitativ mjölk till barn och vuxna. 

 
Kvartalsrapport för Q1 2015 

Samtliga uppgifter avser koncernen om inte annat anges. Uppgifter inom parentes avser motsvarande 
period föregående år. Miris Holding AB (publ), org.nr. 556694-4798. 

 

Q1 2015 

• Nettoomsättningen uppgick till  1 511 tkr (5 699 tkr) 

• Resultatet före skatt uppgick till   -4 243 tkr (-1 672 tkr)  

• Resultatet efter skatt uppgick till   -4 243 tkr (-1 672 tkr) 

• Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 kr/aktie (-0,01 kr/aktie) 

 

Viktiga händelser under perioden 

• Miris nyemission från december 2014 registrerades 26/1, 2015 och antalet aktier i Miris är per den 
27/1, 493 752 092 st 
 

Viktiga händelser efter periodens utgång 

• Miris tar hem ny order från Sydkorea. Värdet på affären uppgår till knappt 1,7 mkr. 

 

VDs kommentar 

I min kommentar i bokslutskommunikén från februari i år meddelade jag att det viktiga arbetet, att med 
pengarna från den lyckade nyemissionen i dec 2014, ta fram en robust, kvalitetssäkrad och  
kostnadseffektiv produktion hade påbörjats. Nu är organisationen fullt upptagen med att fullfölja dessa 
planer. Arbetet initierades redan i slutet av förra året och arbetet pågår intensivt, lyckosamt och i enlighet 
med vår ursprungliga plan. 

De övriga uppgifterna som vi lovade att använda kapitalet från emissionen till var att utveckla och 
effektivisera marknads och försäljningsarbetet. Detta arbete pågår också enligt vår plan. Vi har redan träffat 
majoriteten av våra distributörer under kvartalet för att utvärdera, uppdatera och utveckla vårt samarbete 
med dessa. Några få distributörer har vi inte hunnit träffa än. Samtalen med våra distributörer har förts i en 
positiv anda och är till vår belåtenhet. 

Arbetet med en ansökan för FDA-marknadsgodkännande av vårt HMA-analysinstrument fortskrider enligt 
tidigare fastlagd plan och bygger på vårt senaste möte med FDA innan årsskiftet. 

Miris är ett bolag med en mycket spännande och angelägen affärsidé – att bidra till en förbättring av den 
globala folkhälsan genom att säkerställa leverans av högkvalitativ bröstmjölk till förtidigt födda barn och 
mejerimjölk till barn och vuxna. Med den lyckade emissionen bakom oss är Miris nu väl positionerad med 
en mycket konkurrenskraftig produktportfölj på en expansiv marknad. 

Jag känner stor entusiasm och tillförsikt inför uppgiften att göra Miris till ett lönsamt bolag och att förse 
världens barn, både förtidigt födda och lite äldre, med mjölk av hög kvalitet.   

 

Ulf Boberg 

VD i Miris Holding AB 
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RESULTATUTVECKLING UNDER RAPPORTPERIODEN 

Rörelseintäkter för perioden uppgick till 1 553 tkr (5 724 tkr) vilket är betydlig lägre än motsvarande period 
2014. Skillnaden förklaras helt av den extraordinära ordern från Bangladesh på 4 100 tkr under kvartal 1 
2014. Den underliggande försäljningen i kvartal 1 2014 är därmed i paritet med samma period 2015. Till 
detta skall läggas att bolaget har haft en återhållsam försäljningsaktivitet under första kvartalet 2015 pga av 
den planerade och nu pågående produktionsomställningen. Resultatet efter skatt för 2015 uppgick till -4 
243 tkr (-1 672 tkr). Det sämre resultatet jämfört med 2014 förklaras enligt ovan av försäljningen till 
Bangladesh. Resultatet belastats av kostnader av engångskaraktär för produktionsomställning om 744 tkr.  

 

Försäljningsutveckling 

Övergripande 

Försäljningen har under kvartalet var medvetet tillbakahållen då arbetet med produktionsuppgraderingen 
inte är helt genomförd än. Detta är helt enligt planen som tidigare förmedlats. Nettoomsättningen för Q1 
2015 slutade på 1 511 tkr (5 699). Den stora omsättningen under Q1 2014 förklaras av en stor order från 
Bangladesh. Den låga försäljningen under Q1 2015 är direkt relaterad till en återhållen försäljning och 
utleverans av nya instrument samt  av leveranser (ersättningsinstrument) under garantiåtagande vilken inte 
kan faktureras. 

 

Instrument och kompletterande produkter för bröstmjölksanalyser 

Under kvartalet har HMA-instrument levererats till följande länder: Japan, Australien, Mexiko, Brasilien, 
Kanada, Tyskland, England, Polen, och Sverige.  

 

Instrument och kompletterande produkter för ko-/buffelmjölksanalyser 

Inga instrument för analys av ko-/buffelmjölksanalyser har sålts under perioden. Leveransen av den stora 
ordern från Bangladesh under Q1 2014 utvärderas av kunden, Milk Vita, vilket kommer att fortgå hela 
2015. En dialog pågår om ytterligare försäljning. Miris deltar även i andra upphandlingar inom området för 
ko-/buffelmjölkanalys. 

 

Förbrukningsprodukter 

Försäljningen av förbrukningsprodukter följer tidigare nivåer och återspeglar ganska väl den installerade 
basen av instrument. Bolaget arbetar med att informera användare av Miris instrument av vikten att fullt ut 
använda anvisade rengöringsmedel och kontroll lösningar för att säkerställa kvaliteten av analyserna. 

  

Kostnader  

Kostnad för sålda varor minskade till 1 251 tkr (3 344 tkr) minskningen förklaras av kostnader hänförliga till 
den extraordinära ordern från Bangladesh under kvartal 1 2014. Övriga externa kostnader minskade till 1 
454 tkr (1 780 tkr). Personalkostnaderna ökade till 2 534 tkr (1 482 tkr) beroende på fler antal anställda Q1 
2015 12,0 jämfört med 2014 8,1. 

 

Finansiell ställning  

Bolagets kassa per den 31 mars 2015 uppgick till 8 191 tkr (17 tkr), till vilket skall läggas en outnyttjad 
checkkredit på 2 200 tkr (210 tkr) av en total checkkredit på 2 200 tkr (2 200 tkr), d.v.s. totala disponibla 
medel per den 31 mars uppgick till 10 391 tkr (227 tkr)  

De räntebärande skulderna uppgick per den 31 mars till 5 653 tkr (5 386 tkr), vilket efter avdrag för en 
kassa på 8 191 tkr (17 tkr) ger en räntebärande nettoskuld på -2 538 tkr (5 369 tkr). Det egna kapitalet 
uppgick per den 31 mars till 6 147 tkr (2 319 tkr). Moderbolaget redovisar ett eget kapital om 34 660 tkr 
(24 750 tkr). 
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Bolaget genomförde under november-december 2014 en nyemission. Emissionen stängdes framgångsrikt 
den 12 december och då var aktier för knappt 22 mkr tecknade. Efter kvittning av lån på knappt 6 mkr och 
emissionskostnader på knappt 1 mkr, tillfördes bolagets kassa knappt 15 mkr, varav 4,1 mkr inbetalades till 
bolaget först i januari 2015.  
Emissionerna registrerades vid Bolagsverket den 26 januari 2015. Bolaget har efter emissionerna 493 752 
092 aktier med ett kvotvärde på ca 0,027 kr per aktie.  

 

Personal och organisation 

Genomsnittligt antal anställda under perioden uppgick till 12,0 personer (8,1).  

 

Moderbolaget 

Moderbolaget bedriver koncernsamordnande verksamhet. Dess nettoomsättning under Q 1 2015 uppgick 
till 150 tkr (75 tkr). Resultatet efter skatt var -1 150 tkr (-3 768 tkr). Kassa och bank uppgick till 7 562 tkr (2 
tkr) per den 31 mars 2015 och det egna kapitalet summerade till 34 660 tkr (24 750 tkr). Soliditeten uppgick 
den 31 mars 2015 till 83 procent (89 procent). 

 

KORT OM MIRIS AFFÄRSVERKSAMHET  

 

Miris är idag verksamt på två olika områden inom kvalitetsanalys av mjölk där Miris teknologi är väl 
etablerad, bröstmjölksanalys och analys av mejerimjölk. Bolaget har under flera år sålt sina 
analysinstrument, HMA (Human Milk Analyzer) och DMA (Dairy Milk Analyzer), på en global marknad och 
idag finns cirka 400 instrument installerade världen över. Den kommersiella potentialen är mycket stor 
både för Miris HMA och DMA och de närmaste åren kommer bolaget fortsatt att vara verksamt inom båda 
marknadsområden. För att nå maximal tillväxt bedöms dock en marknadsfokusering vara nödvändig på 
sikt. 

Distribution och försäljning 

Idag sker huvuddelen av försäljningen via Miris totalt 26 distributörer och agenter, vilka täcker cirka 35 
länder i Europa, Asien, Australien, Nya Zeeland, Syd-/Mellanamerika samt Afrika. Det globala nätverket av 
distributörer och agenter säkerställer en försäljnings- och supportorganisation, som verkar nära respektive 
marknad och är en av grunderna för en effektiv tillväxt.  

Produktion 

Miris olika produkter tillverkas i Sverige av olika underleverantörer. Endast ett fåtal komponenter köps in 
från utlandet då motsvarande kvalitet inte finns att uppbringa nationellt. Slutmontering av instrumenten sker 
hos en huvudproducent varefter de levereras till Miris för kalibrering och kvalitetskontroll innan de levereras 
till kund.  

Miris verksamhet är certifierad enligt kvalitetsledningssystemet ISO13485/ISO9001. Analysinstrumenten 
samt Sonicatorn är CE-märkta och Miris HMA är i Sverige registrerad av Läkemedelsverket som 
medicinteknisk produkt för in vitro diagnostik, (IVD). I de länder som kräver motsvarande registrering av 
myndighet, på liknande sätt som i Sverige, är produkten också godkänd för försäljning.   

Produktutveckling  

Miris bedriver en fortgående produktutveckling av sina analysinstrument. Utvecklingen omfattar alla delar 
av instrumentet såsom hårdvara, mjukvara, elektronik samt mid-IR-teknologin. Fokus är även på 
produktionsoptimering och användarvänlighet.  

Produkter/definitioner 

CCU Collection Center Unit, CCU, ett mätinstrument för analys av ko- och buffelmjölk, 
vilket är anpassat till mjölkinsamlings- och mjölkkylcentraler i Indien samt i länder 
med liknande decentraliserat mjölkproduktionssystem.  

DMA Dairy Milk Analyzer, d.v.s. ett mätinstrument för analys av ko- och buffelmjölk. 
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HMA Human Milk Analyzer, d.v.s. ett mätinstrument för analys av bröstmjölk. 

LOSmixer™  LOSmixer™ konverterar fasta livsmedel, t.ex. ost, kött och fisk, till vätska, vilket möjliggör 
analys av dessa fasta livsmedel. Den används ofta i kombination med LOSsolver™ och 
kan användas även separat. 

LOSsolver™  Den kemiska lösningsvätskan LOSsolver™ används för att konvertera fasta livsmedel till 
vätska innan analys. Den används oftast i kombination med LOSmixer™ och kan även 
användas separat. 

Miris Sonicator I mjölk som varit fryst, kontaminerad etc., kan aggregat eller andra partiklar störa mid-IR-
analysen. Miris Sonicator används för beredning (homogenisering) av mjölken, vilket höjer 
mätnoggrannheten. Miris Sonicator är anpassad till Miris HMA och DMA. 

MirisCheck,  Produkter för rengöring och kontroll av mätinstrumenten.  
MirisClean    
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MIRIS HOLDINGS AKTIE  

Antalet aktier i Miris Holding AB per den 31 december 2014 uppgick till 127 924 661 stycken med en röst 
vardera.  

I bolagets nyemission som genomfördes under nov-dec 2014 emitterades sammanlagt 365 827 431 nya 
aktier. Dessa registrerades den 26/1, 2015 och antalet aktier i Miris är per den 27/1, 493 752 092 st. 

OPTIONSPROGRAM 

Samtliga utestående optioner har omräknats baserat på den företrädesemission som genomfördes i slutet 
av 2014. 

Styrelseaktieägarprogram  

I syfte att attrahera, motivera samt ge styrelseledamöter i Miris Holding möjlighet att ha ett ekonomiskt 
intresse i bolaget jämförligt med aktieägarnas, omfattas samtliga styrelseledamöter av s k 
styrelseaktieägarprogram. Sex styrelseaktieägarprogram finns för åren 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 samt 
2013, enligt beslut på respektive årsstämma, vilket möjliggjort för styrelseledamöterna att erhålla hela eller 
delar av styrelsearvodet i form av s k styrelseaktier istället för kontant. En styrelseaktie är utformad som en 
personaloption (teckningsoption i botten) med lösenpris i enlighet med nedan tabell och med en maximal 
löptid på sju år utom styrelseaktieägarprogrammet för 2013, vilket har en maximal löptid på två år. Bolaget 
belastas löpande för beräknade sociala avgifter, vilka uppstår vid utnyttjande av optionerna.  

Om alla, enligt stämmobeslut, tilldelade 4 615 253 optionerna i styrelseaktieägarprogrammen omvandlas till 
aktier, kommer maximalt 8 166 905 aktier att emitteras i Miris Holding, vilket medför en utspädning om 
högst 1,65 procent 

Teckningsoptioner till anställda  

Miris har lanserat program med teckningsoptioner för de anställda. Syftet med teckningsoptionerna är att 
öka den anställdes långsiktiga engagemang. Den anställde har erhållit optionen (premien) som en 
skattepliktig förmån vid tilldelningstidpunkten och bolaget belastas med sociala avgifter på förmånen vid 
denna tidpunkt. Under 2014 har optionsprogram 2012/14 med 500 000 optioner förfallit utan att utnyttjas. 
Om alla per den 31 december 2014 tilldelade 500 000 teckningsoptionerna som ger rätt att teckna 745 000 
aktier utnyttjats medför en utspädning om högst 0,15 procent. 

Teckningsoptioner enligt samarbetsavtalet med Danone Nutricia Early Life Nutrition  

Danone Nutricia Early Life Nutrition (DNELN) har tecknat vederlagsfria optioner med rätt att under perioden 
t o m den 7 juni 2017 vid ett tillfälle teckna nya aktier till ett pris 0,07 SEK per aktie, motsvarande upp till 14 
procent av aktiekapitalet och rösterna i Miris Holding AB efter full utspädning vid tiden för utnyttjandet. 
Detta skulle addera högst 81 829 023 aktier. I enlighet med optionsvillkoren har lösenpris och det antal 
aktier varje option ger rätt att teckna omräknats med anledning av företrädesemissionerna 2013 och 2014. 

 

FINANSIELLA MÅL 

Det är ledningens och styrelsens bedömning att konservativ försäljning i paritet med de två senaste åren 
uppräknad med cirka 15% tillsammans med den genomförda nyemissionen ska vara tillräcklig för att 
Bolaget ska genomföra den planerade omstruktureringen och att efter 12 månader uppnå lönsamhet i 
verksamheten. Det ska tolkas som att 2015 kommer att generera ett negativt resultat för helåret men att de 
sista månaderna av 2015 kan komma att generera ett positivt resultat. För 2016 bedöms Bolaget visa ett 
positivt resultat för helåret.
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FINANSER I SAMMANDRAG  

Redovisningsprinciper   

Miris upprättar sin redovisning baserat på Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 
BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört 
med föregående år. 

 

Definitioner av nyckeltal  

Vinstmarginal 

Resultat efter finansnetto dividerat med 
omsättning. 

Soliditet 

Eget kapital dividerat med balansomslutningen 

Eget kapital 

Summa aktiekapital, bundna reserver och fritt 
eget kapital 

Nettoskuldsättningsgrad 

Differensen mellan räntebärande skulder och 
likvida medel dividerat med eget kapital 

Räntabilitet på genomsnittligt totalt kapital 

Resultat före räntekostnader dividerat med 
genomsnittligt totalt kapital 

Räntetäckningsgrad 

Resultat före räntekostnader dividerat med 
räntekostnader 

Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital 

Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt 
eget kapital 

Vinst per aktie 

Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt 
antal utestående aktier 

Miris Koncernen 
2015-01-01 
2015-03-31

2014-01-01 
2014-03-31

2014-01-01 
2014-12-31

2013-01-01 
2013-12-31

Nettoomsättning TSEK 1 511 5 699 10 971 10 784

Rörelseresultat -4 174 -1 578 -14 448 -8 512

Resultat efter f inansiella poster -4 243 -1 672 -14 961 -9 244

Vinstmarginal % neg neg neg neg

Immateriella anläggningstillgångar TSEK 3 160 4 465 3 612 4 614

Materiella anläggningstillgångar TSEK 76 58 91 67

Finansiella anläggningstillgångar TSEK 0 0 0 0

Varulager TSEK 3 922 5 730 4 150 6 223

Kortfristiga fordringar TSEK 3 227 7 510 5 238 4 761

Kassa, bank TSEK 8 191 17 9 142 197

Eget kapital TSEK 6 147 2 319 10 390 3 721

Långfristiga skulder + avsättn TSEK 5 891 220 5 943 490

Kortfristiga skulder TSEK 6 538 15 242 7 926 11 651

Balansomslutning TSEK 18 576 17 780 24 259 15 862

Räntabilitet på genomsnittligt totalt kapital % neg neg neg neg

Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital % neg neg neg Neg

Soliditet % 33 13 43 23

Nettoskuldsättningsgrad Ggr neg 2,32 neg 1,19

Räntetäckningsgrad Ggr neg neg neg neg

Antal anställda, genomsnittligt Antal 12,0 8,1 9,9 8,1

Kassaflöde från den löpande verksamheten TSEK -4 129 -423 -8 028 -4 848

Kassaflöde från investeringsverksamheten TSEK 0 -520 -1 517 -788

Kassaflöde från f inansieringsverksamheten TSEK 3 179 764 18 490 5 640

Likvida medel vid periodens början TSEK 9 142 197 197 193

Periodens kassaflöde TSEK -950 -180 8 944 4

Likvida medel vid periodens slut TSEK 8 191 17 9 142 197

Resultat per aktie   SEK -0,01 -0,01 -0,10 -0,06

Eget kapital per aktie SEK 0,02 0,02 0,07 0,02

Genomsnittligt antal aktier st 493 752 092 126 924 661 142 834 137 91 882 580

Antal aktier Ultimo St 493 752 092 126 924 661 493 752 092 126 924 661
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Resultaträkning (belopp i tkr)

2015-01-01 2014-01-01 2014-01-01 2013-01-01
2015-03-31 2014-03-31 2014-12-31 2013-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 1 511 5 699 10 971 10 784
Övriga rörelseintäkter 42 25 405 6 905
Summa rörelseintäkter 1 553 5 724 11 376 17 689

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -1 251 -3 334 -6 641 -2 900
Övriga externa kostnader -1 454 -1 780 -7 711 -13 706
Personalkostnader -2 534 -1 482 -8 548 -6 699
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anäggningstillgångar -467 -678 -2 790 -2 678
Övriga rörelsekostnader -21 -28 -134 -218
Summa rörelsekostnader -5 727 -7 302 -25 824 -26 201

Rörelseresultat -4 174 -1 578 -14 448 -8 512

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 1 8
Räntekostnader och liknande resultatposter -69 -94 -513 -740
Summa finansiella poster -69 -94 -512 -732

Periodens resultat efter finansiella poster -4 243 -1 672 -14 960 -9 244

Skatt 0 0 -1 0

Periodens resultat -4 243 -1 672 -14 961 -9 244

Resultat per aktie (kr) -0,01 -0,01 -0,10 -0,06

MIRISKONCERNEN
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Balansräkning (belopp i tkr)

2015-03-31 2014-03-31 2014-12-31
TILLGÅNGAR

Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 2 027

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 3 160 4 095 3 612
Goodwill 0 370 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 3 160 4 465 3 612

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 76 58 91
Summa materiella anläggningstillgångar 76 58 91
Summa anläggningstillgångar 3 236 4 523 3 703

Omsättningstillgångar
Varulager
Varor under tillverkning 3 011 4 346 3 380
Färdiga varor och handelsvaror 911 1 384 769
Summa varulager 3 922 5 730 4 150

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 368 6 151 1 173
Övriga fordringar 698 832 2 870
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 161 527 1 194
Summa kortfristiga fordringar 3 227 7 510 5 238

Kassa och bank 8 191 17 9 142
Summa omsättningstillgångar 15 340 13 257 18 529

SUMMA TILLGÅNGAR 18 576 17 780 24 259

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Aktiekapital 13 167 12 692 12 792
Ej registrerat aktiekapital 0 0 21 950
Annat eget kapital inklusive årets förlust -7 020 -10 374 -24 352
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 6 147 2 319 10 390

Avsättningar
Övriga avsättningar 1 022 0 1 248
Summa avsättningar 1 022 0 1 248

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 0 220 0
Övriga skulder 4 869 0 4 695
Summa långfristiga skulder 4 869 220 4 695

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 784 1 158 1 054
Leverantörsskulder 1 078 5 514 1 750
Checkräkningskredit 0 2 207 0
Övriga skulder 663 2 274 891
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 013 4 088 4 231
Summa kortfristiga skulder 6 538 15 242 7 926

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 18 576 17 780 24 259

Ställda säkerheter 4 200 4 310 4 200
Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga

MIRISKONCERNEN
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Kassaflödesanalys (belopp i tkr)

2015-01-01 2014-01-01 2014-01-01 2013-01-01
2015-03-31 2014-03-31 2014-12-31 2013-12-31

Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital -3 726 -713 -11 549 -4 518
Summa förändring av rörelsekapital -403 290 3 521 -330
Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 128 -423 -8 028 -4 848
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 -520 -1 517 -788
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 179 764 18 490 5 640
Periodens kassaflöde -950 -180 8 944 4
Likvida medel vid periodens början 9 142 197 197 193
Likvida medel vid periodens slut 8 191 17 9 142 197

MIRISKONCERNEN

Förändring	  eget	  kapital	  (belopp	  i	  tkr)

2015-‐01-‐01	  
2015-‐03-‐31

2014-‐01-‐01	  
2014-‐03-‐31

2014-‐01-‐01	  
2014-‐12-‐31

2013-‐01-‐01	  
2013-‐12-‐31

Eget	  kapital	  vid	  periodens	  början 10	  390 3	  721 3	  721 1	  274
Nyemission 0 0 21	  950 13	  292
Nyemission	  genom	  utnyttjande	  av	  optioner 0 0 200 0
Emissionsutgifter 0 0 -‐925 -‐2	  431
Värde	  på	  intjänade	  optioner 0 270 405 830
Periodens	  resultat -‐4	  243 -‐1	  672 -‐14	  961 -‐9	  244
Eget	  kapital	  vid	  periodens	  slut 6	  147 2	  319 10	  390 3	  721
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Resultaträkning (belopp i tkr)

2015-01-01 2014-01-01 2014-01-01 2013-01-01

2015-03-31 2014-03-31 2014-12-31 2013-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 150 75 450 300
Övriga rörelseintäkter 0 0 7 0
Summa rörelseintäkter 150 75 457 300

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -364 -410 -1 888 -1 231
Personalkostnader -881 -421 -3 471 -1 995
Övriga rörelsekostnader -5 0 -20 0
Summa kostnader -1 249 -831 -5 379 -3 226

Rörelseresultat -1 099 -756 -4 922 -2 926

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0 6
Räntekostnader och liknande resultatposter -49 -12 -225 -463
Summa resultat från finansiella poster -49 -12 -225 -457

Periodens resultat efter finansiella poster -1 150 -768 -5 147 -3 383

Bokslutsdispositioner 0 -3 000 -8 921 -5 498
Skatt 0 0 0 0

Periodens resultat -1 150 -3 768 -14 068 -8 881
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Balansräkning (belopp i tkr)

2015-03-31 2014-03-31 2014-12-31
TILLGÅNGAR

Tecknat men ej inbetalt kapital 0 0 2 027

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 26 067 26 067 26 067
Summa anläggningstillgångar 26 067 26 067 26 067

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar på koncernföretag 7 946 1 702 4 962
Övriga fordringar 55 75 2 322
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 62 65 66
Summa kortfristiga fordringar 8 064 1 842 7 349

Kassa och bank 7 562 2 8 410
Summa omsättningstillgångar 15 626 1 844 15 759

SUMMA TILLGÅNGAR 41 693 27 911 43 853

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 13 167 12 692 12 792
Ej registrerat aktiekapital 0 0 21 950
Summa bundet eget kapital 13 167 12 692 34 742

Fritt eget kapital
Överkursfond 68 700 46 985 47 125
Balanserad vinst eller förlust -46 057 -31 159 -31 989
Periodens förlust -1 150 -3 768 -14 068
Summa fritt eget kapital 21 493 12 058 1 067
Summa eget kaptital 34 660 24 750 35 809

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 0 0 0
Övriga skulder 4 869 0 4695
Summa långfristiga skulder 4 869 0 4695

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 91 572 967
Övriga kortfristiga skulder 81 1 948 416
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 993 642 1 966
Summa kortfristiga skulder 2 164 3 161 3 348

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 41 693 27 911 43 853

Ställda säkerheter Inga Inga Inga
Ansvarsförbindelser 2 813 4 013 3 053

MIRIS HOLDING AB
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VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER 

Bolagets framtida utveckling beror i hög grad på förmågan att attrahera och behålla kompetent personal. 
En förlust av en eller flera nyckelpersoner kan få negativa konsekvenser för Miris verksamhet, resultat och 
finansiella ställning, åtminstone på kort sikt. En annan väsentlig risk är att försäljning försenas på bolagets 
marknader, vilket innebär att bolagets omsättning påverkas negativt. Den finansiella risken i bolaget har 
minskat genom den nu genomförda emissionen. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer framgår av 
årsredovisningen för 2014.  

STYRELSENS FÖRSÄKRAN  

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av 
företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat, samt beskriver väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer, som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Denna delårsrapport har 
ej granskats av bolagets revisorer.  

 

Uppsala 2015-04-28 
Miris Holding AB (publ) 

 

Ingemar Kihlström 
Styrelsens ordförande 

 
Finn Björklund    Christer Sjölin 
     Ledamot        Ledamot 
 
   Hans Åkerblom 
              Ledamot 

                                  
 

Ulf Boberg 
Verkställande Direktör 
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Denna bokslutskommuniké har ej granskats av bolagets revisor. 

ÅRSSTÄMMA 

Årsstämman kommer att avhållas i Uppsala den 19 maj 2015 klockan 16:00 i bolagets lokaler i Uppsala. 
Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Miris hemsida www.miris.se senast 3 veckor före 
årsstämman. 

Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret. 

NÄSTA RAPPORTTILLFÄLLE  

Rapporten för andra kvartalet 2015 publiceras den 28 augusti 2015.  

 

 

För ytterligare upplysningar kontakta bolagets VD Ulf Boberg.  

 

Miris Holding AB (publ)  

Kungsgatan 115 

753 18 Uppsala  

Telefon: 018-14 69 07  

ulf.boberg@miris.se  

Web: www.miris.se  

Org nr: 556694-4798  

 


