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MIRIS HOLDING AB (publ) 
 
Bokslutskommuniké för Räkenskapsåret 2012 
 
Fjärde kvartalet 2012 

- Omsättningen ökade till 4 032 tkr (2 728 tkr) p.g.a ökad försäljning av instrument för 
analys av bröstmjölk. 

- Resultatet efter skatt förbättrades till -1 943 tkr (–2 209 tkr) p.g.a ökad försäljning av 
instrument och kringutrustning under fjärde kvartalet trots ökade satsningar inom 
marknadsföring, varumärkesskydd, produktutveckling samt intrimning av produktion. 

- Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,03 kr/aktie (-0,04 kr/aktie). 

- Kraftig orderingång under kvartalets senare del resulterade i att ett större antal 
instrument med kringutrustning levererades, främst instrument för analys av bröstmjölk till 
sjukhusens neonatalavdelningar i Europa och Asien.  

- Fortsatta leveranser till den indiska marknaden för slutmontering och vidareleverans av 
instrument till indiska Collection Center kunder. 

- Optionsinlösen i september (lösenpris 0,55 öre) registrerades under fjärde kvartalet och 
ökade antalet aktier med 5 970 286 aktier till 60 464 813 aktier och det egna kapitalet 
med 3 126 tkr vilken inbetalades i oktober. 
 

Helåret 2012 

- Omsättningen ökade till 9 264 tkr (9 116 tkr) främst p.g.a. ökad försäljning av instrument 
för analys av bröstmjölk. Intäkter från samarbete med Danone Baby Nutrition (DBN) om 2 
699 tkr, vilka tidigare redovisats som omsättning har omklassificerats och redovisas nu 
som övriga rörelseintäkter. 

- Resultatet efter skatt försämrades till – 9 268 tkr (–7 309 tkr) som en följd av offensiva 
marknadsatsningar inom Individuell Nutrition. 

- Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,16 kr/aktie (-0,18 kr/aktie) 

- Avtal skrevs med DBN för samarbete inom marknadsföring och utveckling inom 
Individuell Nutrition till förtidigt födda barn. 

- Omsättning främst inom instrument för analys av bröstmjölk på sjukhusens 
neonatalavdelningar, i första hand i Europa och Asien men även Sydamerika, en 
kommande intressant marknad. 

- Miris inleder försäljning av instrument avsedda för den indiska marknaden till Collection 

Centers (mjölkinsamlingscentraler). 

- Miris påbörjar försäljning av kalibreringsprodukten LOSstandard utanför Arla Foods, vilket 

öppnar en betydande marknad. Produktionen är outsourcad till Arla Foods. 

Miris tillhandahåller instrument och kompletterande produkter för mjölkanalys, så att 

våra kunder kan leverera mjölk av hög kvalitet till barn och vuxna. 

Samtliga uppgifter avser om inte annat sägs koncernen. Uppgifter inom parentes avser motsvarande 

period föregående år. Miris Holding AB (publ), Org.nr. 556694-4798. 
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 Utvecklingen under fjärde kvartalet 
 

Försäljningsutveckling 

Omsättningen ökade till 4 032 tkr (2 728 tkr) p.g.a. ökad försäljning av instrument för analys av 

bröstmjölk.  

Kvartalet avslutades starkt med ett stort antal leveranser i december, delvis relaterade till 

investeringar inom ramen för kundernas årsbudget för 2012.  

Omsättningen hänförs främst från försäljning av instrument för analys av bröstmjölk. Instrument 

för analys av ko- och buffelmjölk stod för en icke obetydlig del av omsättningen. 

Kunder i Europa stod för mer än hälften av försäljningen och kunder i Asien, främst Kina och 

Indien, svarade för ca 40 % av omsättningen. Även sydamerikanska kunder köpte produkter 

från Miris. Bolagets största enskilda marknad var Kina med försäljning av instrument för analys 

av bröstmjölk. Även i USA finns ett stort intresse från sjukhusen för instrument för analys av 

bröstmjölk. Miris har under det fjärde kvartalet ökat sitt fokus på att färdigställa en FDA-ansökan 

i syfte att kunna leverera instrument till den betydande amerikanska marknaden. 

En kraftig marknadssatsning inom Individuell Nutrition genomfördes tillsammans med DBN . 
Miris hemsida har förbättrats och nytt broschyrmaterial m.m. har arbetats fram. 
Broschyrmaterialet presenterades för första gången på ett internationellt neonatalseminarium i 
London i december. 
 
Instrument för bröstmjölksanalyser  

Under fjärde kvartalet ökade försäljningen. Leveranserna gick till sjukhusens 

neonatalavdelningar, främst till europiska länder som Tyskland, Frankrike, Belgien, Polen, 

Italien och Sverige. I Asien dominerade leveranser till Kina och även Thailand. Försäljning till 

kunder i Kanada, Sydkorea och Argentina bör också nämnas. 

Instrument för ko/buffelmjölksanalyser  

Under fjärde kvartalet påbörjades leveranser av instrument anpassade för Collection Centers i 

Indien för ko och buffelmjölksanalys.  

Berednings- & kalibreringsprodukter samt kringutrustning 

Utöver kalibreringsprodukten LOSstandard och förbrukningsprodukter MirisCheck och 

MirisClean har under det fjärde kvartalet försäljningen av beredningsprodukten Sonicator tagit 

fart. Sonicatorn används främst för att bereda frysta bröstmjölksprover samt för att förbättra 

provkvaliteten och därmed analysresultatet. Sonicatorn ingår i Miris erbjudande tillsammans 

med instrumenten för bröstmjölksanalys. Berednings& kalibreringsprodukter samt 

kringutrustning genererar en tämligen jämn och löpande försäljning. 
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Resultatutveckling  

Resultatet efter skatt förbättrades till -1 942 tkr (–2 209 tkr) p.g.a ökad försäljning av instrument 
och kringutrustning trots ökade satsningar inom marknadsföring och produktutveckling samt 
intrimning av produktion. 

Kostnad för sålda varor uppgick till -1 530 tkr (-1 178 tkr). Övriga externa kostnader ökade något 

till -2 214 tkr (-1 599 tkr). Dessa kostnader var till största delen relaterade till bolagets 

samarbete med DBN och avsåg marknadsföring samt varumärkesskydd. Personalkostnaderna 

var oförändrade, -1 393 tkr (-1 371 tkr) under det fjärde kvartalet. 

Kassaflöde  

Det fjärde kvartalet förbättrades det totala kassaflödet till 45 tkr (-198 tkr).  

Kassaflödet från den löpande verksamheten försämrades till -3 216 tkr (-635 tkr). Denna 

försämring har sin grund i ett svagare kassaflöde i den löpande verksamheten före förändringar 

i rörelsekapitalet. Kassaflödet från investeringsverksamheten förbättrades till -20 tkr (-220 tkr).  

Kassaflödet från finansieringsverksamheten ökade till 3 282 tkr (657 tkr) huvudsakligen p.g.a. 

inlösen av teckningsoption TO1 under september , vilket tillförde Miris 3 126 tkr under fjärde 

kvartalet.  

 

Utvecklingen under räkenskapsåret 2012 

Försäljningsutveckling 

Övergripande  

Omsättningen ökade till 9 264 tkr (9 116 tkr) främst p.g.a. ökad försäljning av instrument för 

analys av bröstmjölk. Intäkter från samarbete med DBN om 2 699 tkr vilka tidigare redovisats 

som omsättning har omklassificerats och redovisas nu som övriga rörelseintäkter. Instrument för 

analys av ko och buffelmjölk stod för en mindre del av omsättningen 

Drygt 50 % av försäljningen under 2012 gick till kunder i Europa, ca 40 % av försäljningen gick 

till Asien,. Sydamerika och Australien bidrog med en mindre del av omsättningen. 

Instrument för bröstmjölksanalyser  

Omsättningen kom främst från försäljning till sjukhusens neonatalavdelningar av instrument för 

analys av bröstmjölk. 

Under 2012 erhöll Miris flera större ordrar från Kina, Indonesien, Malaysia samt Tyskland. Ett 

antal mindre ordrar kom från Italien, Polen, Belgien, Sverige, Canada, Sydkorea, Thailand, 

Argentina, Storbritannien, Turkiet och Holland, varav sju är nya marknader för Miris. 
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Instrument för ko/buffelmjölksanalyser  

Instrument för analys av ko och buffelmjölk levererades i första hand till mejerier och kylcentra. 
 
För den indiska marknaden har Miris levererat material för slutgiltig montering i Indien hos 
Chitale för levererans Collection Centers. Till dessa kommer mjölkbönder morgon och kväll och 
säljer sin mjölk mot betalning, baserad på mjölkens sammansättning, vilket Miris instrument 
mäter. Med hjälp av instrumenten kan man även upptäcka om mjölken manipulerats, då hela 
sammansättningen mäts. 
 
Utöver Indien har instrument för analys av ko och buffelmjölk levererats till Sydkorea, Sverige, 
Chile, Tyskland, Sydafrika, Indien, Nya Zeeland. Till USA levererades ett instrument för analys 
av apmjölk för forskningsändamål. 
 
Berednings & kalibreringsprodukter samt kringutrustning 

Referensprodukten LOSstandard för kontroll och kalibrering av mätinstrument i syfte att 
säkerställa att mätinstrumenten visar korrekta resultat, genererade en ökande försäljning under 
året till Arla Foods och kunder utanför Arla Foods. Arla foods licenstillverkar LOSstandard.  
 
En del försäljning noterades också för beredningsprodukterna LOSsolver™ (kemisk 

lösningsvätska) och LOSmixer™, vilka används tillsammans för konvertering av fasta produkter 

såsom ost, kött, fisk etc till flytande materia. Leveranserna avsåg i synnerhet ostanalys. Även 

beredningsprodukten Sonicator, som bereder och förbättrar kvaliteten på mjölkprovet, t.ex. 

frysta bröstmjölksprover, såldes tillsammans med analysinstrumenten.  

 

MirisCheck och MirisClean för rengöring och kontroll av instrumenten samt kringutrustning, 

bestående av skrivare, scanners, andra datortillbehör och förbrukningsartiklar till instrumenten 

ökade sin försäljning.  

Berednings och kalibreringsprodukterna samt övriga produkter genererar löpande försäljning 

och kommer successivt att öka i betydelse för bolaget. 

Resultatutveckling 

Resultat efter skatt försämrades något till –9 267 tkr (–7 309 tkr) som en följd av bolagets 

satsningar i Indien samt p.g.a. stigande marknadsföringskostnader inom ramen för DBN 

samarbetet och varumärkesskydd. 

Kostnaden för sålda varor uppgick till -3 965 tkr (-2 356 tkr). Övriga externa kostnader ökade 

något till -7 933 tkr (-6 279 tkr). De är till största delen relaterade till bolagets 

marknadsföringskostnader samt varumärkesskydd. Personalkostnaderna ökade till  

-5 930 tkr (-4 852 tkr). Personal har anställts inom support, marknadsföring och försäljning.  

Kassaflöde  

Under helåret 2012 förbättrades det totala kassaflödet till 139 tkr (-1 413 tkr).  

Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till -6 594 tkr (-7 146 tkr) trots ett 

försämrat kassaflöde i den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet, 

huvudsakligen till följd av ett svagare rörelseresultat. Förbättringen har därmed sin bakgrund i 
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ett förbättrat rörelsekapital, främst som en följd av att betydligt mindre kapital bands i korta 

fordringar. Kassaflödet från investeringsverksamheten försämrades till -2 864 tkr (-1 974).  

Kassaflödet från finansieringsverksamheten ökade till 9 597 tkr (7 707 tkr) p.g.a. högre 

upplåning samtidigt som likvider från emissioner minskade betydligt.  

 

Finansiell ställning 

Bolagets kassa per 2012-12-31 uppgick till 193 tkr (54 tkr), till vilket skall läggas en outnyttjad 

checkkredit på 210 tkr (621 tkr) av en total checkkredit på 2 200 tkr (2 200 tkr), d.v.s. totala 

disponibla medel per årsskiftet uppgick till 403 tkr (675 tkr).  

De räntebärande skulderna uppgick per den 31 december till 10 057 tkr (2 507 tkr), vilket efter 

avdrag för en kassa på 193 tkr (54 tkr) ger en nettoskuld på 9 864 tkr (2 453 tkr). Det egna 

kapitalet uppgick per den 31 december till 1 274 tkr (7 415 tkr), vilket ger en soliditet på 8 % (54 

%) och en nettoskuldsättningsgrad på 7,63 (0,33).  

Miris befinner sig i ett expansivt läge, vilket gör att god likviditet är nödvändig.  

Ledningens bedömning är att ett positivt kassaflöde, som är tillräckligt för att driva nuvarande 

verksamhet, kommer att genereras främst i spåret av den tillväxt bolaget visar genom 

samarbetet med DBN samt kostnadstäckning avseende R&D och marknadsföring genom DBN 

och att likviditeten följaktligen kommer att förbättras. Som en följd av en förväntad expansion av 

Human Milk Analyzers inom ramen för samarbetet med DBN och via Miris egna säljkanaler 

samt en ökad försäljning i Indien och övriga Asien bedömer Miris ledning att omsättningen 

under 2013 skall återgå till tidigare års tillväxttakt. Intäkter från samarbetet, hänförliga till 

utveckling av analysinstrumentet Human Milk Analyzer, vilken delfinansieras av DBN, bedöms 

få en stabiliserande effekt på bolagets kassaflöde. 

Under första kvartalet förväntas ett antal större inbetalningar hänförliga till fakturerade orders 

från december leveranserna. Vid uteblivna inbetalningar, hänförliga till fakturerade orders, 

kommer Miris ledning att se över bolagets finansiering, inkluderande lånat och eget kapital. 

Individuell nutrition 

Neonatalvårdens behov av att ge förtidigt födda barn rätt näring och därmed ge möjlighet till en 

normal utveckling för dessa barn speglar det ökande intresset för Miris instrument avseende 

bröstmjölksanalys. Instrumentet möjliggör snabb analys av bröstmjölkens innehåll av fett, 

protein, kolhydrater och energiinnehåll. Baserat på dessa mätresultatet kan dessa barn via 

nutritionstillskott ges en individuellt anpassad nutrition. Inom individuell nutrition är Miris ensamt 

om att kunna erbjuda en för ändamålet anpassad produkt. Begreppet Individuell nutrition 

förknippas allt mer med Miris produkter. Samarbetet med DBN fokuserar på Individuell Nutrition. 
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Fördelaktig pris/prestanda relation inom ko- och buffelmjölksanalys 

Inom ko och buffelmjölksområdet används Miris instrument för att analysera sammansättningen 

av komponenter (d v s fett, protein, kolhydrater, etc) i mjölken. Analysresultatet kan användas 

som betalningsgrund och för nödvändig kvalitets- och processkontroll. Genom att hela 

kompositionen av komponenter kan mätas, kan fusk genom otillåtna inblandningar i mjölken 

upptäckas. Fördelen med Miris instrument är en för kunden fördelaktig pris/prestandarelation. 

Detta medför att kunder, som tidigare inte hade råd att köpa tillförlitliga instrument, baserade på 

MidIR teknik, idag har råd med detta. 

Produktion 

I Sverige produceras det ordinarie produktsortimentet samt material till det indienanpassade 

instrumentet. Den specifika modellen för den indiska marknaden produceras i Indien av Miris 

samarbetspartner Chitale. Miris skrev under 2011 ett avtal med Arla Foods avseende 

kalibreringsprodukten LOSstandard, enligt vilket Arla Foods licenstillverkar LOSstandard för 

användning inom Arla Foods samt för försäljning till externa kunder, varvid Miris erhåller en 

royalty. 

 

Personal och organisation 

Totalt antal anställda personer i Miris är nio personer, varav tre på deltid. Ytterligare en person 

arbetar på konsultbasis.  

Moderbolaget 

Moderbolaget bedriver endast koncernsamordnande verksamhet, Nettoomsättningen kvartalet 

blev 75 tkr (75 tkr) och för 2012 uppgick till 300 tkr (300 tkr) och resultatet efter finansiella poster 

före bokslutsdispositioner redovisades till för kvartalet -383 tkr (-573 tkr) och för 2012  

(-2 437 tkr (-3 852 tkr). 

Styrelseaktieägarprogram 
 
Fem styrelseaktieägarprogram finns för åren 2008, 2009, 2010, 2011 samt 2012, vilket 

möjliggör för styrelseledamöterna att erhålla hela styrelsearvodet i form av s.k. styrelseaktier 

istället för kontant ersättning. En styrelseaktie är egentligen en personaloption med ett lösenpris 

på 70 öre, 80 öre respektive 60 öre, beroende på utgivningsår, och en maximal löptid på 7 år. 

Programmen syftar till ett långsiktigt engagemang från styrelsens ledamöter samt ger 

styrelseledamöterna en möjlighet att ha ett ekonomiskt intresse i Miris jämförligt med 

aktieägarnas. Programmet möjliggör för styrelseledamoten att bygga upp ett innehav av aktier 

över tiden på ett för Miris kostnadseffektivt sätt. Aktieägarna får en begränsad förhöjd 

utspädning men kommer istället att äga aktier i ett Miris med förbättrad likviditet.  

Bolaget belastas löpande för sociala avgifter i samband med utnyttjande av optionerna för 

förvärv av aktier.  

Sammantaget bedömer styrelsen att programmet är till gagn för samtliga intressenter, d.v.s. 

aktieägarna, bolaget och styrelseledamöterna.  
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Tilldelning enligt styrelseaktieägarprogrammet 

 

2008/15 2009/16 2010/17 2011/18 2012/19 Totalt

Tomas Matsson 46 251 81 918 200 000 250 000 333 333 911 502

Christer Sjölin 23 126 40 959 100 000 125 000 166 666 455 751

Ingemar Kihlström 11 563 20 480 100 000 125 000 166 666 423 709

Hans Åkerblom 40 959 100 000 125 000 166 666 432 625

Finn Bitsch Björklund 100 000 125 000 166 666 391 666

Lösenpris 70 öre 70 öre 80 öre 80 öre 60 öre

Ger rätt att teckna antal aktier 80 940 184 316 600 000 750 000 999 997 2 615 253   

Under 2012 har 999 997 optioner tilldelats. 

Om alla tilldelade 2 615 253 personaloptionerna enligt Styrelseaktieägarprogrammet omvandlas 

till aktier, kommer ytterligare maximalt 2 615 253 aktier att emitteras i Miris Holding AB, vilket 

innebär en utspädning om 4,8 %. 

Teckningsoptioner till anställda 
Miris har även lanserat ett program med teckningsoptioner för de anställda. Miris befinner sig i 

ett expansivt uppbyggnadsskede och är beroende av ett fåtal nyckelpersoner. Syftet med 

teckningsoptionerna är att öka den anställdes långsiktiga engagemang till gagn för bolagets 

verksamhet.  

Tilldelning av teckningsoptioner 

2009/16 2010/17 2011/18 2012/19 Totalt

Beslutade optioner 100 000 100 000 100 000 500 000 800 000

Tilldelade optioner 10 000 30 000 0 0 40 000

Antal optioner 10 000 30 000 100 000 500 000 640 000

Ger rätt att teckna antal aktier 11 100 30 000 0 0 41 100

Omräknat lösenpris 70 öre 1.50 kr 1.20 kr 60 öre  

Årsstämman 2009 beslutade att utge 100 000 teckningsoptioner varav 10 000 tilldelats med rätt 

att teckna 11 1000 aktier för 0,70 kr per aktie (omräkning har skett). Kvarvarande 

teckningsoptioner om 90 000 stycken för 2009 avses inte att tilldelas. 

Årsstämman 2010 beslutade att utge 100 000 teckningsoptioner med rätt att teckna 100 000 

aktier för 1,50 kr per aktie. Av dessa har 30 000 tilldelats till anställda på marknadsmässiga 

villkor. Kvarvarande 70 000 teckningsoptioner avses att tilldelas vid senare tillfälle. 

Årsstämman 2011 beslutade att utge 100 000 teckningsoptioner med rätt att teckna 100 000 

aktier för 1,20 kr per aktie. Ingen tilldelning har skett.  

Årsstämman 2012 beslutade att utge 500 000 teckningsoptioner med rätt att teckna 500 000 

aktier för 0,60 kr per aktie. Ingen tilldelning har skett.  

Om alla tilldelade 40 000 teckningsoptioner utnyttjas, kommer ytterligare maximalt 41 100 aktier 

att emitteras i Miris Holding AB, vilket innebär en utspädning om 0,1 %. 



 

8 

 

Teckningsoptioner från företrädesemission i juni 2011 

Optionsinlösen i september (lösenpris 0,55 öre) ökade antalet aktier med 5 970 286 aktier till 60 

464 813 aktier och det egna kapitalet med 3 284 tkr bortdraget 158 tkr för emissionsutgifter blir 

det 3 126 tkr. 126 tkr. Optionsprogrammet löpte till den 28 september och inga optioner är 

därmed längre utestående. 

Teckningsoptioner i Danone Baby Nutrition avtalet 

DBN har tecknat vederlagsfria optioner med rätt att inom fem år teckna nya aktier till ett pris av 

0,55 SEK per aktie, motsvarande upp till 14 % av aktiekapitalet i Miris med utspädningsskydd, 

dvs 8 465 074 aktier. Om samtliga tilldelade övriga optioner utnyttjas innebär ökningen av 

antalet aktier i bolaget att DBN har rätt att teckna ytterligare 432 430 aktier.   

Ägarförhållanden 

Per 2012-12-30 fanns 60 464 813 aktier i Miris. Antal aktieägare uppgick till drygt 900. 
 
De 10 största aktieägarna per 2012-12-30 
 

Aktieägare Antal aktier Andel (%) 

Tibia Konsult AB 7 686 836 12.71% 

Hans Åkerblom 4 292 929 7.10% 

Hevonen Invest AB 2 361 588 3.91% 

Lars-Ove Sjaunja 2 115 607 3.50% 

Uppsala Cementgjuteri AB 1 946 000 3.22% 

Kerstin Svennersten 1 075 912 1.78% 

Tony Malmström 1 879 477 3.11% 

Theodor Jeansson 1 859 692 3.08% 

AdvokatfirmanTomas Matsson's pensionsstiftelse 1 560 455 2.58% 

Ulf Hedefalk 1 061 888 1.76% 

 
 
Insynspersoner med aktie-/optionsinnehav i Miris per 2012-12-30 efter optionsinlösen 
 

Insynspersoner Antal aktier 

Förändring 

från 

föregående 

period

Andel av 

röster 

och kapital

Närstående 

Aktier

Andel av 

röster 

och 

kapital

Hans Åkerblom 4 292 929 -715 488 7.10% 715 488 1.18%

Lars-Ove Sjaunja (privat och genom Sjaunja konsult  AB  och närstående; Kerstin Svennersten) 2 115 607 -250 904 3.50% 2 236 864 4.10%

Tony Malmström 1 879 477 200 000 3.11% 18 656 0.03%

Tomas Matsson (genom  Advokatfirman Tomas Matsson AB pensionsstiftelse ) 1 560 455 140 000 2.58% 0.00%

Christer Sjölin 330 332 47 190 0.55% 0.00%

Ingemar Kihlström 311 242 57 320 0.51% 0.00%

Finn Bitsch Björklund 203 000 82 833 0.34% 50 000 0.09%

Budhdeo Sharma 998 493 143 000 1.65% 0.00%

Övrigt 48 773 278 7 823 956 80.66% 0.00%

Totalt 60 464 813 100.00%  
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Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång 
 

Efter periodens utgång har samarbetet med DBN utmynnat i nytt marknadsföringsmaterial, 

främst inom Individuell Nutrition. Miris har även uppgraderat sin hemsida med förbättrad 

information om bolagets produkter. 

 

Marknadsföringsinsatser, har genomförts i Asien främst Kina, Thailand, Malaysia, Singapore, 

men även i Sydamerika och då främst i Brasilien och Argentina. 

 
 
Utsikter för första kvartalet 

 

De huvudaktiviteter, som kan förutses inträffa under första kvartalet 2013, är: 

 

 Upprampning av produktionen av instrument i Indien.  

 Nya ordrar från de europeiska och asiatiska marknaderna  

 

 

Finansiella mål 

 

 

Det finansiella målen för 2012 infriades inte. Under 2012 bedömdes att Miris skulle växa 

organiskt med över 50 procent årligen och att ett positivt rörelseresultat (efter avskrivn.) och 

kassaflöde under 2012 skulle uppnås.  

 

Mot bakgrund av en förväntad expansion av försäljningen av Human Milk Analyzers, dels inom 

ramen för samarbetet med Danone Baby Nutrition och, dels via Miris egna säljkanaler samt en 

ökad försäljning av Dairy Milk Analyzers i Indien och övriga Asien bedömer Miris ledning att 

omsättningen under de kommande kvartalen 2013 skall återgå till tidigare tillväxttakt. Intäkter 

från samarbetet med DBN inkluderar även en del konsulttjänster, vilket bedöms få en 

stabiliserande effekt på Miris kassaflöde. 

 

Miris ledning bedömer att bolaget kommer redovisa ett positivt rörelseresultat och kassaflöde 

under 2013. Bolaget förväntar sig att rörelsemarginalen successivt kommer att förbättras. 
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Finanser i sammandrag 
 

Redovisningsprinciper  
 
Miris upprättar sin redovisning baserat på Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd. Principerna är oförändrade med undantag för att koncernbidrag från och med 
2012 redovisas i resultaträkningen som en bokslutsdisposition i jämförelse med föregående år, 
vilka framgår av bolagets årsredovisning för 2011. 
 

Miris Koncernen 

2012-10-01   

2012-12-31

2011-10-01 

2011-12-31

2012-01-01 

2012-12-31

2011-01-01 

2011-12-31

Omsättning TSEK 4 032 2 728 9 264 9 116

Rörelseresultat -1 787 -2 123 -8 747 -6 849

Resultat efter finansiella poster -1 942 -2 209 -9 268 -7 374

Vinstmarginal % neg neg neg neg

Immateriella 

anläggningstillgångar TSEK 6 413 6 419 6 413 6 419

Materiella anläggningstillgångar 228 161 228 161

Finansiella 

anläggningstillgångar 0 0 0 0

Varulager 5 540 3 353 5 540 3 353

Kortfristiga fordringar 3 896 3 831 3 896 3 831

Kassa, bank 193 54 193 54

Eget kapital 1 274 7 415 1 274 7 415

Långfristiga skulder + avsättn 313 0 313 0

Kortfristiga skulder 14 684 6 403 14 684 6 403

Balansomslutning 16 271 13 818 16 271 13 818

Räntabilitet på genomsnittligt 

totalt kapital % neg neg neg neg

Räntabilitet på genomsnittligt 

eget kapital neg neg neg neg

Soliditet 8% 54% 8% 54%

Nettoskuldsättningsgrad 7.63 0.33 7.63 0.33

Räntetäckningsgrad neg neg neg neg

Antal anställda Antal 8 7 8 7

Investeringar

Immateriella 

anläggningstillgångar TSEK 19 124 2 741 1 822

Materiella anläggningstillgångar 1 96 123 152

Likvida medel vid periodens 

början 148 251 54 1 467

Periodens kassaflöde 45 -197 139 -1 413

Likvida medel vid periodens slut 193 54 193 54

Resultat per aktie SEK -0.03 -0.04 -0.17 -0.18

Genomsnittligt antal aktier St 60 464 813 54 494 527 55 987 099 40 870 896  
 
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 
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Resultaträkning (belopp i tkr)

2012-10-01 2011-10-01 2012-01-01 2011-01-01

2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 4 032 2 728 9 264 9116

Övriga rörelseintäkter 39 0 2 789 3

Summa intäkter 4 071 2 728 12 053 9 119

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -1 530 -1 178 -3 965 -2356

Övriga externa kostnader -2 214 -1 599 -7 933 -6279

Personalkostnader -1 393 -1 371 -5 930 -4852

Avskrivningar -686 -703 -2 803 -2481

Övriga rörelsekostnader -35 0 -169 0

Summa kostnader -5 857 -4 851 -20 800 -15 968

Rörelseresultat -1 787 -2 123 -8 747 -6 849

Finansiella poster

Finansiella intäkter 1 13 4 26

Finansiella kostnader -156 -99 -524 -551

Summa finansiella poster -155 -86 -521 -525

Periodens resultat efter finans -1 942 -2 209 -9 267 -7 374

Skatt 0 65 0 65

Periodens resultat -1 942 -2 144 -9 267 -7 309

Resultat per aktie (kr) -0.03 -0.04 -0.16 -0.18

MIRISKONCERNEN
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Balansräkning (belopp i tkr)

2012-12-31 2011-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för FoU 5 252 4 624

Goodwill 1 161 1 795

Inventarier, verktyg och installationer 228 161

Summa anläggningstillgångar 6 642 6 580

Omsättningstillgångar

Varulager 5 540 3 353

Kundfordringar 3 093 2 852

Övriga fordringar 586 624

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 217 356

Kassa och bank 193 54

Summa omsättningstillgångar 9 629 7 238

SUMMA TILLGÅNGAR 16 271 13 818

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 1 274 7 415

Avsättningar 0 0

Långfristiga skulder 313 0

Kortfristiga skulder

Kortfristig del av långfristiga skulder 2 854 928

Leverantörsskulder 2 737 1 638

Checkräkningskredit 1 990 1 579

Övriga skulder 5 328 1 159

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 773 1 098

Summa kortfristiga skulder 14 684 6 403

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 16 271 13 818

Ställda säkerheter 5 190 3 100

Ansvarsförbindelser Inga Inga

MIRISKONCERNEN
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Kassaflödesanalys (belopp i tkr)

2012-10-01 2012-01-01 2011-10-01 2011-01-01

2012-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2011-12-31

Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital -1 188 -6 285 -1 505 -4 893

Summa förändring av rörelsekapital -2 028 -309 871 -2 253

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 216 -6 594 -634 -7 146

Kassaflöde från investeringsverksamheten -20 -2 864 -220 -1 974

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 282 9 597 657 7 707

Periodens kassaflöde 45 139 -197 -1 413

Likvida medel vid periodens början 148 54 251 1 467

Likvida medel vid periodens slut 193 193 54 54

MIRISKONCERNEN

 
 

Förändring eget kapital (belopp i tkr)

2012-10-01 

2012-12-31

2012-01-01 

2012-12-31

2011-10-01 

2011-12-31

2011-01-01 

2011-12-31

Eget kapital vid periodens början 3 216 7 415 9 559 6 099

Nyemission 0 3 284 0 11 171

Emissionsutgifter 0 -158 0 -2 546

Periodens resultat -1 942 -9 267 -2 144 -7 309

Eget kapital vid periodens slut 1 274 1 274 7 415 7 415  
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Resultaträkning (belopp i tkr)

2012-10-01 2011-10-01 2012-01-01 2011-01-01

2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Rörelsens intäkter

Övriga rörelseintäkter 75 75 300 300

Summa intäkter 75 75 300 300

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -294 -227 -1 449 -1 047

Personalkostnader -94 -414 -1 107 -1 301

Summa kostnader -388 -641 -2 556 -2 348

Rörelseresultat -313 -566 -2 256 -2 048

Finansiella poster

Nedskrivning av andelar i koncernföretag 0 0 0 -1 500

Finansiella kostnader -70 -7 -181 -304

Summa finansiella poster -70 -7 -181 -1 804

Periodens resultat efter finans -382 -573 -2 437 -3 852

Bokslutsdispositioner -6 403 0 -6 403 0

Skatt 0 0 0 0

Periodens resultat -6 784 -573 -8 840 -3 852

MIRIS HOLDING AB
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Balansräkning (belopp i tkr)

2012-12-31 2011-12-31

TILLGÅNGAR

Tecknat men ej inbetalt kapital

Anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 26 067 26 067

Summa anläggningstillgångar 26 067 26 067

Omsättningstillgångar

Fordringar på koncernföretag 5 523 6 612

Övriga fordringar 82 34

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 77 66

Kassa och bank 54 1

Summa omsättningstillgångar 5 737 6 713

SUMMA TILLGÅNGAR 31 804 32 780

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 25 438 31 152

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 683 288

Övriga skulder 4 990 889

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 691 451

Summa kortfristiga skulder 6 366 1 628

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 31 804 32 780

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser 200 200

MIRIS HOLDING AB
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Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer  
 
Det är av stor vikt att beakta relevanta risker vid en bedömning av bolagets framtidsutsikter. En 
väsentlig risk är, enligt bolagets bedömning, nyckelpersoner, då organisationen består av få 
anställda, vilka har stor kompetens och lång erfarenhet inom bolagets verksamhetsområde. En 
förlust av en eller flera nyckelpersoner kan medföra negativa konsekvenser för bolagets 
verksamhet och resultat. En annan väsentlig risk är att marknadsgenombrottet försenas på 
bolagets marknader, vilket innebär att bolagets omsättning påverkas negativt. Bolagets 
bedömning är att det kommande kassaflödet från verksamheten är tillräckligt för att driva 
nuvarande verksamhet men att tillkommande finansiering kan bli nödvändig för att finansiera 
ytterligare expansion. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer framgår av årsredovisningen för 
2011.  
 
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.  
 
 
 

Uppsala 2013-02-15 
Miris Holding AB 

 
 
 

Tomas Matsson 
Styrelsens ordförande 

 
 

 
Ingemar Kihlström   Christer Sjölin 
     Ledamot        Ledamot 
 
 
 
Lars-Ove Sjaunja    Hans Åkerblom 
     Ledamot       Ledamot 

 
 

Finn Bitsch Björklund 
Ledamot 

 
 
                                      
 

Tony Malmström 
Verkställande Direktör 
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Årsstämma 
 
Årsstämman kommer att avhållas i Uppsala torsdagen den 4 april 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. 
 
Kommande kvartalsrapporter planeras att publiceras den 23/5, 20/8, 21/11 samt 
bolagskommuniké 15/2 2014 
 
 
 
Nästa rapporttillfälle  
 
Rapporten för första kvartalet 2013 planeras att publiceras 2013-05-23.  
 
För ytterligare upplysningar kontakta bolagets VD Tony Malmström.  
 
Miris Holding AB (publ)  
Kungsgatan 115 
753 18 Uppsala  
Telefon: 018-146907  
tony.malmstrom@miris.se  
Web: www.miris.se  
Org nr: 556694-4798 

http://www.miris.se/
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Granskningsrapport  

 

Jag har utfört en översiktlig granskning av bokslutskommunikén för Miris Holding AB (publ) för 

perioden 1 januari till den 31 december 2012. Det är styrelsen och verkställande direktören som 

har ansvaret för att upprätta och presentera denna bokslutskommuniké i enlighet med 

årsredovisningslagen. Mitt ansvar är att uttala en slutsats om denna bokslutskommuniké grundad 

på min översiktliga granskning. 

 

Jag har utfört min översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning 

(SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda 

revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som 

är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att 

vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning 

och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision 

enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en 

översiktlig granskning gör det inte möjligt för mig att skaffa mig en sådan säkerhet att jag blir 

medveten om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision 

utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet 

som en uttalad slutsats grundad på en revision har. 

 

Grundat på min översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger 

mig anledning att anse att bokslutskommunikén inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens 

och moderbolagets i enlighet med årsredovisningslagen. 

 

Uppsala den 15 februari 2013 

 

Leonard Daun 

Auktoriserad revisor 
 
 


