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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. 

 

Delårsrapport för perioden januari - september 2014 

Denna kvartalsrapport och då avsnittet ”Kort om Miris Affärsverksamhet” är något mer innehållsrik pga av 
den planerade nyemissionen. Samtliga uppgifter avser koncernen om inte annat anges. Uppgifter inom 
parentes avser motsvarande period föregående år. Miris Holding AB (publ), org.nr. 556694-4798. 

 

Januari- september 2014 

 Nettoomsättningen uppgick till 9.354 tkr (6.410 tkr) 

 Resultatet uppgick till -8.007 tkr (-8.201 tkr)  

 Resultatet efter skatt uppgick till -8.007 tkr (-8.201 tkr) 

 Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,06 kr/aktie (-0,10 kr/aktie) 

 

Juli - september 2014 

 Nettoomsättningen uppgick till 2.298 tkr (2.583 tkr) 

 Resultatet uppgick till -3.050 tkr (-3.983 tkr)  

 Resultatet efter skatt uppgick till -3.050 tkr (-3.983 tkr) 

 Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,02 kr/aktie (-0,03 kr/aktie) 

 

Viktiga händelser 

 Order på HMA-instrument från Mexiko – en ny marknad för Miris 

 Miris tog första steget mot USA-marknaden för HMA genom att ansöka om FDA-godkännande 

 

Viktiga händelser efter periodens utgång 

 Miris har erhållit förnyat tillstånd att sälja HMA-instrumentet i Japan 

 Miris har kallat till extra bolagsstämma för att besluta om en företrädesemission om 21,1 mkr 

 Miris har redovisat nya viktiga distributörsavtal i Indonesien och Sydkorea 

 

VDs kommentar  

När jag började som ny VD för Miris i juni, gjorde jag det med glädje, stor tillförsikt och entusiasm. Jag såg 
fram emot att ta mig an 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. Jag vill i denna min andra kvartalsrapport ta tillfället och 
summera mina första fem och en halv månader som VD.  

Alla bolag har sina egna fördelar och brister, så även Miris. Det började ganska tufft med 
leverantörsskulder som inte var betalda och en försäljning som inte levde upp till förväntningarna. Det hela 
resulterade i att bolagets styrelse och närstående lånade ut nio miljoner kronor till bolaget för att klara 
driften på kort sikt. 

Under sensommaren och hösten har vi kunnat meddelade flera viktiga milstolpar på marknadssidan: 
Mexiko som ny marknad, nya betydelsefulla distributörsavtal i Indonesien och Sydkorea samt en ansökan 
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om tillstånd att marknadsföra och sälja vår Human Milk Analyzer (HMA) i USA. Dessa händelser är av 
mycket stor vikt för Miris i ett längre perspektiv eftersom de har potential att generera en stabil försäljning 
av just HMA-instrumentet. 

För att bedöma möjligheterna att skala upp tillverkningskapaciteten och möta kundernas krav på ökad 
kvalitet och kortare leveranstider fokuserade ledingen på tillverkningsprocessen. Processen uppvisade 
brister som behövde åtgärdas, vissa omgående och andra på längre sikt, för att förbättra lönsamheten i 
bolaget. 

Nästa steg i min analys av bolaget var att göra en genomgripande SWOT-analys (Strengths, Weaknesses, 
Opportunities, Threats) som vägledning för en åtgärdsplan och under mitten av september kunde styrelsen 
och ledningen identifiera följande strategiska mål för Miris: 

 Uppgradera tillverknings- och produktionsprocessen med avseende på kvalitet, leveranstid, 
kostnadsoptimering samt ökad produktionskapacitet  

 Effektivisera och utveckla det interna försäljnings- och marknadsarbetet 

 Utvärdera, uppdatera och utveckla samarbetet med bolagets många distributörer 

 Etablera långsiktiga institutionella kontakter för försäljning via myndighetsaktörer 

 Etablera bolagets HMA-instrument i USA och övriga västvärlden via myndighetsgodkännande 

Under sensommaren blev det tydligt för styrelsen och mig att bolagets nuvarande försäljning och 
rörelsekapital inte skulle vara tillräckligt för att finansiera detta nödvändiga arbete. Därför kallade bolaget till 
en extra bolagsstämma, för att besluta om en nyemission om 21,1 mkr. Att genomföra målen ovan är ett 
kritiskt och omfattande arbete som måste göras i närtid för att bolaget inte skall förlora sitt försprång och 
goda renommé på marknaden.  

För att den planerade nyemissionen skall fullföljas krävs en teckning om minst 18 mkr. Eftersom 6,2 mkr 
kommer att tecknas genom kvittning kommer likviditetstillskottet att bli minst 11,8 mkr (före 
emissionskostnader). Det är min bedömning att detta belopp är det absoluta minimibelopp som behövs för 
att genomföra de viktiga förbättringar och att göra bolaget lönsamt. Denna minimigräns krävs således för 
att bolaget tillsammans med en försiktig försäljningsprognos för 2015 skall vara finansierat under hela 
omstruktureringsprocessen.  

Min bedömning är att med en fulltecknad emission, kommer Miris att stå väl positionerad med en mycket 
konkurrenskraftig produktportfölj på en expansiv marknad. 

Jag vill avsluta som jag började: Jag känner idag samma glädje, 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 

 

UTVECKLINGEN UNDER RAPPORTPERIODEN 

Försäljningsutveckling 

Övergripande 

Försäljningen har inte levt upp till den prognos bolaget gav i sin årsredovisning för 2013. 
Nettoomsättningen under de tre första kvartalen var 9.354 tkr (6.410 tkr). Omsättningsökningen förklaras 
bland annat av en stor order från Bangladesh som levererades under kvartal 1. Nettoomsättningen för det 
tredje kvartalet blev svagare än föregående år, 2.298 tkr (2.583 tkr) 

Den svaga försäljningen under kvartal 2 och 3 beror till stor del på brister i tillverkningsprocessen, vilket 
gjort att en uppskalning av kapaciteten inte har varit möjlig med bibehållen kvalitet. Det har i sin tur gjort att 
bolaget inte varit lika aggressivt i sin försäljning utan mer fokuserat på att bygga en långsiktig orderbok. 

Instrument och kompletterande produkter för bröstmjölksanalyser  

Under perioden har HMA-instrument levererats till bland annat Mexiko, Brasilien, Spanien och Japan. 
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Instrument och kompletterande produkter för ko-/buffelmjölksanalyser  

Inga ytterligare instrument inom mejeriområdet för analys av ko-/buffelmjölksanalyser har sålts eller 
utlevererats efter den stora ordern från Bangladesh under kvartal 1.  

Förbrukningsprodukter 

Försäljningen av förbrukningsprodukter följer tidigare nivåer.  

Övriga intäkter 

För de tre första kvartalen minskade övriga intäkter till 376 tkr (6.044 tkr), som en direkt följd av att 
utvecklingsanslag från Danone (DNELN) upphörde per den sista december 2013. Första delen av 
samarbetet med Danone skall nu utvärderas innan nästa etapp vidtar.  

 

Resultatutveckling  

Resultatet efter skatt för de tre första kvartalen uppgick till -8.007 tkr (-8.201 tkr). Kostnad för sålda varor 
ökade till 5.414 tkr (1-989 tkr) bl.a. som en följd av distributörsprovision för Bangladesh-ordern och 
serviceåtaganden i samband med denna. Övriga externa kostnader minskade till 4.506 tkr (11.162 tkr), 
bl.a. som en följd av att kostnaderna kopplade till utvecklingsanslagen från Danone upphörde per den sista 
december 2013. Personalkostnaderna ökade till 5.116 tkr (4.638 tkr) beroende på nyanställning (VD). Av- 
och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar har ökat till 2.267 tkr (2.031 tkr). 
Kostnader av engångskaraktär avseende nedskrivningar om 677 tkr belastar resultatet under kvartalet. 

 

Finansiell ställning  

Bolagets kassa per den 30 september 2014 uppgick till 1.065 tkr (1.096 tkr), till vilket skall läggas en 
outnyttjad checkkredit på 2.173 tkr (169 tkr) av en total checkkredit på 2 200 tkr (2 200 tkr), d.v.s. totala 
disponibla medel per den 30 september uppgick till 3.238 tkr (1.265 tkr).  

De räntebärande skulderna uppgick per den 30 september till 12.117 tkr (4.748 tkr), vilket efter avdrag för 
en kassa på 1.065 tkr (1.096 tkr) ger en nettoskuld på 11.052 tkr (3.652 tkr). Det egna kapitalet uppgick per 
den 30 september till -3.681 tkr (4.339 tkr). Moderbolaget redovisar ett eget kapital om 19.1 mkr. 

Bolaget har i slutet av juni träffat avtal med styrelsen och närstående om lån på sammanlagt 9 Mkr, på 
marknadsmässiga villkor, för att förbättra bolagets ansträngda likviditet. Per den 30 september hade 8.539 
tkr utbetalts till bolaget under avtalet. Lånen skall vara fullt återbetalda senast den 31 december  2019.  

Bolaget angav i slutet av augusti i delårsrapporten för perioden januari-juni att ytterligare finansiering 
troligen var nödvändig och därför har aktieägare som tillsammans representerar mer än 22% av samtliga 
utestående aktier i bolaget föreslagit att en extra bolagstämma tar ställning till att genomföra en nyemission 
om totalt 21,1 mkr. Styrelsen och närstående har undertecknat teckningsförbindelser, med och utan 
företrädesrätt, om cirka 6,2 mkr genom vilka de åtagit sig att teckna aktier med betalning genom kvittning 
av fordringar mot bolaget. Av de lån som styrelsen och närstående lämnat till bolaget kommer således 
cirka 3 mkr (plus ränta) att återstå efter kvittningen. Dessa skulder förfaller till betalning i december 2019.  

Vid full teckning kommer bolaget att tillföras totalt 21,1 mkr före emissionskostnader, varav högst cirka 6,2 
mkr erhålls genom kvittning av fordringar enligt ovan och resterande likvid genom kontant betalning. 

 

Personal och organisation 

Genomsnittligt antal anställda uppgick till 9,4 personer (8,2) för årets första 9 månader.  

 

Moderbolaget 

Moderbolaget bedriver koncernsamordnande verksamhet. Dess nettoomsättning under de tre första 
kvartalen uppgick till 300 tkr (225 tkr). Resultatet efter skatt var -9.764 tkr (-7.379 tkr). Kassa och bank 
uppgick till 1.001 tkr (941 tkr) per den 30 september 2014 och det egna kapitalet summerade till 19.090 tkr 
(29.325 tkr). Soliditeten uppgick den 30 september 2014 till 61 procent (94 procent). 
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KORT OM MIRIS AFFÄRSVERKSAMHET  

(detta avsnitt är mer omfattande i denna kvartalsrapport än i bolagets normala kvartalsrapporter på grund 
av den planerade nyemissionen) 

Miris är idag verksamt på två olika områden inom mjölkanalys, bröstmjölksanalys och analys av 
mejerimjölk, där Miris teknologi är väl etablerad. 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 längre sikt. 

Miris säljer sitt instrument för analys av bröstmjölk, med tillhörande sonicator för provberedning, i mer än 25 
länder och finns idag representerat på alla kontinenter.  

 

Framtidsmarknaden HMA 

Den enskilt största potentialen för Miris HMA-instrument bedöms finnas i USA. Bolaget får i genomsnitt ett 
par förfrågningar i veckan från amerikanska kunder på mjölkbanker, NICU-enheter (Neonatal Intensive 
Care Unit) på sjukhus samt forskningsinstitut. Ett kontaktnät håller på att byggas upp och bolaget 
förbereder en bred lansering i USA, beräknad till inledningen av 2016. Ansökan till den amerikanska 
myndigheten (FDA) för att få tillstånd att marknadsföra och sälja Miris HMA-instrument i USA lämnades in i 
september i år.  

 

En förbättrad ekonomisk utveckling har medfört en ökad konsumtion av mjölkprodukter i utvecklingsländer, 
vilket har medfört större krav på kvalitetskontroller i produktionskedjan. Utspädning av mjölk och 
inblandning av förbjudna substanser har blivit allt mer vanligt förekommande och är idag ett mycket stort 
problem i Indien, Bangladesh och omkringliggande länder. Fördelen med Miris instrument är i första hand 
en för kunden fördelaktig pris-/prestandarelation. Detta medför att kunder, som tidigare inte haft råd att 
köpa tillförlitliga mätinstrument baserade på mid-IR-teknik, idag kan få tillgång till dessa. 

 

Distribution och försäljning 

Som en del i att effektivisera och utveckla försäljningsarbetet inom Miris kommer en strukturering efter 
tydliga geografiska områden samt uppdelning på försäljning via distributörer och institutionell försäljning att 
göras tydligare. Idag sker huvuddelen av försäljningen via distributörer och agenter. Direktförsäljning är 
förstahandsvalet i Norden, samt på de marknader där distributörer eller agenter saknas. Miris har idag 
totalt 26 distributörer/agenter som 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 grunden för en effektiv tillväxt. Den 
närmaste tiden kommer fokus att ligga på att utvärdera det nuvarande distributörsnätverket, genomföra 
eventuella omstruktureringar samt utveckla fungerande samarbeten. Målsättningen är att bygga upp 
långsiktiga samarbeten med för Miris rätt distributörer såväl som institutionella kontakter för försäljning via 
statliga aktörer. 

En väsentlig del i marknadsföringen av mätinstrumentet för analys av bröstmjölk utgör Miris globala, tio-
åriga samarbetsavtal (ingicks i maj 2012) inom individuell nutrition med DNELN (Danone Nutricia Early Life 
Nutrition), vilket ger tillgång till DNELNs marknadskanaler globalt, i första hand Europa, Asien, Sydamerika 
och Oceanien.  

I Indien har Miris ett samarbete med Chitale Digital (femårigt avtal signerat i april 2011) inom produktion, 
marknadsföring, försäljning, service och support av CCU-instrument och förbrukningsprodukter på den 
indiska marknaden.  

 

Konkurrenter 

Den globala marknaden för mätinstrument och utrustning inom analys av mjölk omfattar fysikaliska 
metoder samt kemiska metoder. De fysikaliska metoderna inkluderar mid-IR-instrument, near-IR-
instrument samt instrument och utrustning för övriga fysikaliska analysmetoder såsom ultraljud. Mid-IR och 
near-IR är de dominerande fysikaliska metoderna. Trenden visar att de fysikaliska metoderna tar 
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marknadsandelar från de kemiska metoderna som är mindre användarvänliga och miljövänliga. Dessutom 
bedöms de fysikaliska metoderna vara mer kostnads- och tidseffektiva. 

 

Konkurrerande företag inom mid-IR-instrument är FOSS Electric, Bentley Instruments och Delta 
Instruments. Dessa företag tillverkar stora, tunga instrument för mejeriindustrin till ett betydligt högre pris än 
Miris analysinstrument. Inom bröstmjölksanalys är Miris ensamt om att kunna erbjuda en för ändamålet 
anpassad analysprodukt. 

 

Ultraljudsinstrument används idag i relativt stor utsträckning, framförallt i utvecklingsländer, för analys av 
ko- och buffelmjölk, och är ett billigare alternativ än Miris analysinstrument. Ultraljudinstrument mäter inte 
det kvantitativa innehållet av fett, proteiner och kolhydrater. Därför varken kan eller skall 
ultraljudsinstrument jämföras med mid-IR-instrument.  

 

Miris är det enda företag på marknaden som tillhandahåller ett portabelt mätinstrument för analys av mjölk, 
vilket är en stor konkurrensfördel i en värld där mobilitet och tillgänglighet blir allt viktigare. Dessutom krävs 
endast små provvolymer för analys, en stor fördel särskilt vid analys av bröstmjölk där varje droppe är 
värdefull för det förtidigt födda barnet. Sammanfattningsvis kan sägas att Miris instrument är litet och lätt, 
portabelt och prisvärt i jämförelse med andra konkurrerande mid-IR-instrument, vilket gör det till ett mycket 
attraktivt och konkurrenskraftigt marknadsalternativ.  

 

Regulatory och myndighetsregler/Kvalitetsarbete  

Miris instrument för analys av bröstmjölk, HMA, är registrerat av svenska Läkemedelsverket som en 
medicinteknisk produkt för in vitro diagnostik, (IVD). Genom Läkemedelsverkets föreskrifter gäller samma 
krav på IVD-produkters säkerhet, kvalitet och effektivitet i Sverige som i övriga EU-länder och Miris HMA 
har därmed tillträde till hela EES-marknaden (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, 31 länder). För 
att möta indikationer på ökande regulatoriska krav inom det kliniska området i EU har Miris förberett 
dokumentation för att kunna erbjuda användare validering av bröstmjölksinstrumentet enligt IQ/OQ/PQ 
(installation qualification/operational qualification/performance qualification). Metoden används 
regelmässigt inom läkemedelsindustrin och innebär att ett fastställt testprotokoll med definierade 
acceptanskriterier följs, dokumenteras och utvärderas innan instrumentet kan tas i bruk hos användaren, 
för att säkerställa korrekt installation, funktion och prestanda. Miris första IQ/OQ/PQ-projekt ligger just nu i 
planeringsfasen. Utvecklingen ses som positiv för både användarna och företaget, då det ger en tydlig 
kvalitetssäkring av instrumentet och höjer trovärdigheten. 

Ansökan till den amerikanska myndigheten (FDA) för att få tillstånd att marknadsföra och sälja Miris HMA-
instrument i USA lämnades in i september i år. 

 

Produktion 

Miris olika produkter tillverkas alla i Sverige av olika underleverantörer. Endast ett fåtal komponenter köps 
in från utlandet då motsvarande kvalitet inte finns att uppbringa nationellt. De slutmonterade instrumenten 
levereras till Miris för kalibrering och kvalitetskontroll innan de levereras till kund. Miris producerar även 
material till det Indienanpassade instrumentet, CCU, som slutmonteras i Indien av Miris samarbetspartner 
Chitale Digital. Under sensommaren och hösten 2014 har en genomgripande analys av bolagets 
tillverkningsprocess genomförs. Brister har identifierats, speciellt i förmågan att skala upp produktionen 
med bibehållen hög kvalitet. 

För att säkerställa högsta kvalitet, spårbarhet, kostnadsoptimering och skalbarhet i tillverkningen har 
bolaget startat ett internt projekt som skall uppgradera alla dessa parametrar för att öka lönsamheten. 
Projektet, som leds av en extern projektledare med mångårig erfarenhet inom instrumenttillverkning, 
kommer att pågå en bit in på andra kvartalet 2015 och tros kunna ge effekt på lönsamheten andra halvåret 
2015.  
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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. Miris kan på relativt kort tid utveckla analysinstrumenten för 
nya applikationsområden, vilket underlättas av att instrumentplattformen är generell och baseras på en 
flexibel, skalbar mjukvara.   

Samarbetsavtalet med DNELN inom individuell nutrition innebär bl.a. att Miris erhållit en viktig 
delfinansiering inom vidareutveckling av mätinstrumentet för analys av bröstmjölk. Miris har också ett nära 
samarbete med ledande forskare inom neonatalområdet för att vidareutveckla metoderna för analys av 
bröstmjölk. Inom utvecklingen av CCUn för den indiska marknaden har Miris ett samarbete med Chitale 
Digital, som har lång erfarenhet av bl.a. mejeriprodukter och elektronikprodukter. 

 

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. 

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. 

LOSstandard  LOSstandard möjliggör kontroll och kalibrering av mätinstrument i ett mejeri i 
syfte att säkerställa att mejeriets mätinstrument visar korrekta resultat och 
värden. 

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. 

Mjölkbanker   Inrättning där mjölk från mödrar, som har överskott, samlas in för vidare 
distribution till neonatalkliniker. 

Neonatalklinik   Avdelning för nyfödda barn, bl. a. förtidigt födda. 

MirisCheck,  Produkter för rengöring och kontroll av mätinstrumenten.  
MirisClean    



 

7 

 

MIRIS HOLDINGS AKTIE  

Antalet aktier i Miris Holding AB per den 30 september 2014 uppgick till 127 924 661 stycken med en röst 
vardera. 

 

Antal aktier 2014-01-01   126 924 661 

Antal aktier 2014-09-30   127 924 661  

 

OPTIONSPROGRAM 

Styrelseaktieägarprogram  

Sex styrelseaktieägarprogram finns för åren 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 samt 2013, enligt beslut på 
respektive årsstämma, vilket ger styrelseledamöterna möjlighet att erhålla hela styrelsearvodet i form av 
s.k. styrelseaktier istället för kontant ersättning. För ytterligare information hänvisas till årsredovisningen för 
verksamhetsåret 2013. 

Teckningsoptioner till anställda  

Miris har även lanserat program med teckningsoptioner för de anställda. Den anställde erhåller optionen 
(premien) som en skattepliktig förmån vid tilldelningstidpunkten och bolaget belastas med sociala avgifter 
på förmånen vid denna tidpunkt. Inga förändringar har skett under perioden avseende anställdas 
optionsprogram. För ytterligare information hänvisas till årsredovisningen för verksamhetsåret 2013. 

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 av 0,27 kr 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 21 907 816 aktier. Inga förändringar har skett under perioden avseende DNELNs 
optionsprogram. 

 

FINANSIELLA MÅL 

Under höstens arbete har bolagets styrelse och VD tvingats acceptera att försäljningstappet som skedde 
tidigare under året inte kommer att kunna tas igen under andra halvåret. Efter en genomgripande analys av 
bolagets tillverknings- och produktionsprocess framgick att bolaget inte kan öka sin produktivitet med 
bibihållen kvalitet. De förändringar som är nödvändiga kan inte finansieras med bolagets nuvarande 
försäljning och övrigt rörelsekapital. Bolaget kallade den 14 oktober till en extra bolagsstämma för att 
besluta om en nyemission och i anslutning till kallelsen presenterade bolaget i ett pressmeddelande en 
prognos för 2015 och 2016. De finansiella målen 2014 är att minimera förlusten genom att leverera ett så 
stort antal instrument som produktionen klarar och samtidigt påbörja omställningen av 
tillverkningsprocessen. 
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Finanser i sammandrag 

Redovisningsprinciper   

Miris upprättar sin redovisning baserat på Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. 
Miris har 2014 övergått till redovisningsregelverket K3. Effekter av övergången framgår av not 1 och not 2. 

 

 

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 

2014-07-01 

2014-09-30

2013-07-01 

2013-09-30

2014-01-01 

2014-09-30

2013-01-01 

2013-09-30

2013-01-01 

2013-12-31

Nettoomsättning TSEK 2 298 2 583 9 354 6 410 10 784

Rörelseresultat -2 903 -3 741 -7 644 -7 547 -8 512

Resultat efter f inansiella poster -3 050 -3 983 -8 007 -8 201 -9 244

Vinstmarginal % neg neg neg neg neg

Immateriella anläggningstillgångar TSEK 4 117 4 425 4 117 4 425 4 614

Materiella anläggningstillgångar TSEK 109 169 109 169 67

Finansiella anläggningstillgångar TSEK 0 0 0 0 0

Varulager TSEK 4 648 5 885 4 648 5 885 6 223

Kortfristiga fordringar TSEK 3 571 3 772 3 571 3 772 4 761

Kassa, bank TSEK 1 065 1 096 1 065 1 096 197

Eget kapital TSEK -3 681 4 339 -3 681 4 339 3 721

Långfristiga skulder + avsättn TSEK 10 740 786 10 740 786 490

Kortfristiga skulder TSEK 6 451 10 222 6 451 10 222 11 651

Balansomslutning TSEK 13 511 15 347 13 511 15 347 15 862

Räntabilitet på genomsnittligt totalt kapital % neg neg neg neg neg

Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital % neg neg neg neg neg

Soliditet % neg 28 neg 28 23

Nettoskuldsättningsgrad Ggr neg 0,84 neg 0,84 1,19

Räntetäckningsgrad Ggr neg neg neg neg neg

Antal anställda, genomsnittligt Antal 11,1 8,1 9,4 8,2 8,1

Kassaflöde från den löpande verksamheten TSEK -3 594 -2 003 -4 907 -5 186 -4 848

Kassaflöde från investeringsverksamheten TSEK -828 0 -1 812 0 -788

Kassaflöde från f inansieringsverksamheten TSEK 4 294 2 571 7 588 6 089 5 640

Likvida medel vid periodens början TSEK 1 194 528 197 193 193

Periodens kassaflöde TSEK -129 568 868 903 4

Likvida medel vid periodens slut TSEK 1 065 1 096 1 065 1 096 197

Resultat per aktie SEK -0,02 -0,03 -0,06 -0,10 -0,09

Eget kapital per aktie SEK 0,00 0,03 0,00 0,03 0,03

Genomsnittligt antal aktier st 127 924 661 119 676 033 127 480 217 80 201 886 91 882 580

Antal aktier Ultimo St 127 924 661 126 924 661 127 924 661 126 924 661 126 924 661
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Resultaträkning (belopp i tkr)

2014-07-01 2013-07-01 2014-01-01 2013-01-01 2013-01-01

2014-09-30 2013-09-30 2014-09-30 2013-09-30 2013-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 2 298 2 583 9 354 6 410 10 784

Övriga rörelseintäkter 4 1 016 376 6 044 6 905

Summa rörelseintäkter 2 302 3 599 9 730 12 454 17 689

Rörelsekostnader

Råvaror och förnödenheter -1 181 -1 315 -5 414 -1 989 -2 900

Övriga externa kostnader -1 165 -3 705 -4 506 -11 162 -13 706

Personalkostnader -1 900 -1 659 -5 116 -4 638 -6 699

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 

anäggningstillgångar -946 -630 -2 267 -2 031 -2 678

Övriga rörelsekostnader -12 -31 -70 -181 -218

Summa rörelsekostnader -5 205 -7 340 -17 374 -20 001 -26 201

Rörelseresultat -2 903 -3 741 -7 644 -7 547 -8 512

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 5 0 5 8

Räntekostnader och liknande resultatposter -147 -246 -363 -659 -740

Summa finansiella poster -147 -241 -363 -654 -732

Periodens resultat efter finans -3 050 -3 983 -8 007 -8 201 -9 244

Skatt 0 0 0 0 0

Periodens resultat -3 050 -3 983 -8 007 -8 201 -9 244

Resultat per aktie (kr) -0,02 -0,03 -0,06 -0,10 -0,09

MIRISKONCERNEN
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Balansräkning (belopp i tkr)

2014-09-30 2013-09-30 2013-12-31

TILLGÅNGAR

Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 4 064 3 739 4 086

Goodwill 53 686 528

Summa immateriella anläggningstillgångar 4 117 4 425 4 614

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 109 169 67

Summa materiella anläggningstillgångar 109 169 67

Summa anläggningstillgångar 4 226 4 594 4 681

Omsättningstillgångar

Varulager

Varor under tillverkning 3 457 4 640 3 941

Färdiga varor och handelsvaror 1 191 1 245 2 282

Summa varulager 4 648 5 885 6 223

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 1 693 2 415 3 569

Övriga fordringar 570 944 700

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 308 413 492

Summa kortfristiga fordringar 3 571 3 772 4 761

Kassa och bank 1 065 1 096 197

Summa omsättningstillgångar 9 285 10 753 11 181

SUMMA TILLGÅNGAR 13 511 15 347 15 862

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundna medel

Aktiekapital 12 792 12 692 12 692

Summa bundna medel 12 792 12 692 12 692

Fria medel

Balanserad förlust -8 466 -152 272

Årets resultat -8 007 -8 201 -9 244

Summa fria medel -16 473 -8 353 -8 971

Summa eget kapital -3 681 4 339 3 721

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 0 786 490

Övriga skulder 10 740 0 0

Summa långfristiga skulder 10 740 786 490

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 1 351 1 181 1 183

Leverantörsskulder 1 336 3 320 4 293

Checkräkningskredit 27 2 031 1 937

Övriga skulder 828 1 320 1 477

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 910 2 370 2 760

Summa kortfristiga skulder 6 451 10 222 11 651

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 511 15 347 15 862

Ställda säkerheter 4 200 5 190 4 310

Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga

MIRISKONCERNEN
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Kassaflödesanalys (belopp i tkr)

2014-07-01 2014-01-01 2013-07-01 2013-01-01

2014-09-30 2014-09-30 2013-09-30 2013-09-30

Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital -2 021 -5 216 -2 889 -4 616

Summa förändring av rörelsekapital -1 574 309 886 -570

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 594 -4 908 -2 003 -5 186

Kassaflöde från investeringsverksamheten -828 -1 812 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4 294 7 588 2 571 6 089

Periodens kassaflöde -129 868 568 903

Likvida medel vid periodens början 1 194 197 528 193

Likvida medel vid periodens slut 1 065 1 065 1 096 1 096

MIRISKONCERNEN

Förändring eget kapital (belopp i tkr)

2014-07-01 

2014-09-30

2013-07-01 

2013-09-30

2014-01-01 

2014-09-30

2013-01-01 

2013-09-30

2013-01-01 

2013-12-31

Eget kapital vid periodens början -631 8 092 3 721 1 274 1 274

Nyemission 0 0 0 13 292 13 292

Nyemission genom utnyttjande av optioner 0 0 200 0 0

Emissionsutgifter 0 -40 0 -2 431 -2 431

Värde på intjänade optioner 0 270 405 405 830

Periodens resultat -3 050 -3 983 -8 007 -8 201 -9 244

Eget kapital vid periodens slut -3 681 4 339 -3 681 4 339 3 721
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Not 1 Övergång till redovisningsregelverket K3 för koncernen

Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas års- och koncernredovisningarna med tillämpning av

årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och

koncernredovisning (K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd

förutom BFNAR 2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3s

kapitel 35, vilket bland annat innebär att jämförelsetalen för 2013 har räknats om och att omräknade

jämförelsetal presenteras i samtliga räkningar och noter. Effekterna av övergången visas nedan.

K3-Konverteringens koncernbalansräkning enligt K3 per 2013-12-31 har sammanställts på följande sätt:

Om inget annat särskilt anges redovisas alla belopp i TSEK

Not

Utgående balans 

2013 enligt tidigare 

principer

Justeringar som 

gjorts i 

ingångsbalans- 

räkningen 2013

Effekter under 2013 

avs poster som 

justerats i 

ingångsbalansen

Övriga justeringar 

avs poster som ska 

redovisas enl K3 

under 2013

Utgående balans 

2013 enligt K3- 

reglerna

Summa tillgångar 15 862 0 0 0 15 862

Eget kapital

Aktiekapital 12 692 0 0 0 12 692

Värde på intjänade optioner a 0 0 0 830 830

Annat eget kapital inklusive 

årets resultat -8 971 0 0 -830 -9 801

Summa eget kapital 3 721 0 0 0 3 721

Summa långfristiga skulder 490 0 0 0 490

Summa kortfristiga skulder 11 651 0 0 0 11 651

Summa eget kapital och skulder 15 862 0 0 0 15 862

Koncernens eget kapital har påverkats på följande sätt av övergången till K3:

Not

Eget kapital 2013-12-31 enligt tidigare tillämpade principer 3 721

Justeringar under 2013:

Värde på intjänade optioner a 830

Kostnad aktieoptioner -830

Eget kapital 2013-12-31 enligt K3 3 721

K3 Konverteringens koncernresultaträkning enligt K3 per 2013-12-31 har sammanställts på följande sätt:

Not

Resultatposter 2013 

enligt tidigare 

principer Effekter av K3 2013

Resultatposter 2013 

enligt K3-reglerna

Summa rörelseintäkter 17 689 0 17 689

Personalkostnader a -5 869 -830 -6 699

Övriga rörelsekostnader -19 502 0 -19 502

Summa rörelsekostnader -25 371 -830 -26 201

Rörelseresultat -7 682 -830 -8 512

Finansiella poster -732 0 -732

Årets resultat -8 414 -830 -9 244

a) Värdering av aktieoptioner

Enligt K3 ska tjänster som förvärvas mot ersättning i form av aktierelaterade ersättningar redovisas när när tjänsterna erhålls. 

Motsvarande belopp ska redovisas som en ökning av eget kapital.

Värdering har skett till verkligt värde enligt BFNAR 2012:1 26.13  vid tilldelningstidpunkten och fördelats över intjänandetiden.

Ingen effekt av övergången föreligger för det första kvartalet 2013.

Effekten av övergången för det andra kvartalet 2013 uppgår till 135 tkr.

Effekten av övergången för det tredje kvartalet 2013 uppgår till 270 tkr.
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Resultaträkning (belopp i tkr)

2014-07-01 2013-07-01 2014-01-01 2013-01-01 2013-01-01

2014-09-30 2013-09-30 2014-09-30 2013-09-30 2013-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 150 75 300 225 300

Summa intäkter 150 75 300 225 300

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -287 -336 -1 304 -900 -1 231

Personalkostnader -681 -581 -1 628 -1 260 -1 995

Övriga rörelsekostnader -7 0 -7 0 0

Summa kostnader -975 -918 -2 939 -2 160 -3 226

Rörelseresultat -825 -843 -2 639 -1 935 -2 926

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 5 0 5 6

Räntekostnader och liknande resultatposter -86 -185 -125 -449 -463

Summa resultat från finansiella poster -86 -180 -125 -444 -457

Periodens resultat efter finansiella poster -911 -1 023 -2 764 -2 379 -3 383

Bokslutsdispositioner -4 000 -1 000 -7 000 -5 000 -5 498

Skatt 0 0 0 0

Periodens resultat -4 911 -2 023 -9 764 -7 379 -8 881

MIRIS HOLDING AB
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Balansräkning (belopp i tkr)

2014-09-30 2013-09-30 2013-12-31

TILLGÅNGAR

Tecknat men ej inbetalt kapital 0 0 0

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 4 208 4 233 4 170

Övriga fordringar 15 0 41

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 59 67 89

Summa kortfristiga fordringar 4 282 4 300 4 300

Kassa och bank 1 001 941 12

Summa omsättningstillgångar 5 283 5 241 4 312

SUMMA TILLGÅNGAR 31 350 31 308 30 379

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 12 792 12 692 12 692

Summa bundet eget kapital 12 792 12 692 12 692

Fritt eget kapital

Överkursfond 48 050 37 458 47 545

Balanserad vinst eller förlust -31 989 -13 446 -23 108

Periodens förlust -9 764 -7 379 -8 881

Summa fritt eget kapital 6 297 16 633 15 556

Summa eget kaptital 19 090 29 325 28 248

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 0 0 0

Övriga skulder 10740 0 0

Summa långfristiga skulder 10740 0 0

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 152 277 238

Övriga kortfristiga skulder 302 1 020 1 137

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 067 685 756

Summa kortfristiga skulder 1 521 1 983 2 131

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 31 350 31 308 30 379

Ställda säkerheter Inga Inga Inga

Ansvarsförbindelser 3 293 200 4 013

MIRIS HOLDING AB
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Not 2 Övergång till redovisningsregelverket K3 för moderbolaget

K3-Konverteringens balansräkning för moderbolaget enligt K3 per 2013-12-31 har sammanställts på följande sätt:

Om inget annat särskilt anges redovisas alla belopp i TSEK

Not

Utgående balans 

2013 enligt tidigare 

principer

Justeringar som 

gjorts i 

ingångsbalans- 

räkningen 2013

Effekter under 2013 

avs poster som 

justerats i 

ingångsbalansen

Övriga justeringar 

avs poster som ska 

redovisas enl K3 

under 2013

Utgående balans 

2013 enligt K3- 

reglerna

Summa tillgångar 30 379 0 0 0 30 379

Eget kapital

Aktiekapital 12 692 0 0 0 12 692

Värde på intjänade optioner a 0 0 0 830 830

Annat eget kapital inklusive 

årets resultat 15 556 0 0 -830 14 726

Summa eget kapital 28 248 0 0 0 28 248

Summa kortfristiga skulder 2 131 0 0 0 2 131

Summa eget kapital och skulder 30 379 0 0 0 30 379

Moderbolagets egna kapital har påverkats på följande sätt av övergången till K3:

Not

Eget kapital 2013-12-31 enligt tidigare tillämpade principer 28 248

Justeringar under 2013:

Värde på intjänade optioner a 830

Kostnad aktieoptioner -830

Eget kapital 2013-12-31 enligt K3 28 248

K3 Konverteringens resultaträkning för moderbolaget enligt K3 per 2013-12-31 har sammanställts på följande sätt:

Not

Resultatposter 2013 

enligt tidigare 

principer Effekter av K3 2013

Resultatposter 2013 

enligt K3-reglerna

Summa rörelseintäkter 300 0 300

Personalkostnader a -1 165 -830 -1 995

Övriga rörelsekostnader -1 231 0 -1 231

Summa rörelsekostnader -2 396 -830 -3 226

Rörelseresultat -2 096 -830 -2 926

Finansiella poster -457 0 -457

Bokslutsdispositioner -5 498 0 -5 498

Årets resultat -8 051 -830 -8 881

a) Värdering av aktieoptioner

Enligt K3 ska tjänster som förvärvas mot ersättning i form av aktierelaterade ersättningar redovisas när när tjänsterna erhålls. 

Motsvarande belopp ska redovisas som en ökning av eget kapital.

Värdering har skett till verkligt värde enligt BFNAR 2012:1 26.13 vid tilldelningstidpunkten och fördelats över intjänandetiden.

Ingen effekt av övergången föreligger för det första kvartalet 2013.

Effekten av övergången för det andra kvartalet 2013 uppgår till 135 tkr.

Effekten av övergången för det tredje kvartalet 2013 uppgår till 270 tkr.
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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 försäljning försenas på bolagets marknader, vilket innebär att bolagets omsättning 
påverkas negativt. Sedan årsredovisningen för 2013 avgavs har bolagets likviditet försämrats. För att 
säkerställa den kortfristiga finansieringen och sanera i leverantörsskulder ställde styrelsen och närstående 
ut ett lån om 9 mkr, vilket offentliggjordes den 25 juni. Bolaget arbetar intensivt med att få kassaflödet från 
verksamheten att vara tillräckligt för att driva nuvarande verksamhet. Bolaget angav i slutet av augusti i 
delårsrapporten för perioden januari-juni att ytterligare finansiering troligen var nödvändig och därför har 
aktieägare som tillsammans representerar mer än 22% av samtliga utestående aktier i bolaget föreslagit att 
en extra bolagstämma beslutar att genomföra en nyemission om totalt 21,1 mkr. En nyemission är alltid 
förenad med risken att inte bli fulltecknad. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer framgår av 
årsredovisningen för 2013.  

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 2014-11-10 

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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NÄSTA RAPPORTTILLFÄLLE  

Rapporten för fjärde kvartalet (bokslutskommuniké) 2014 publiceras den 12 februari 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  

 


