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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. 

 

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 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. 

 

Helåret 2015 

 Nettoomsättningen uppgick till 7 940 tkr (10 971 tkr) 

 Resultatet före skatt uppgick till –15 991 tkr (-14 961 tkr)  

 Resultatet efter skatt uppgick till –15 991 tkr (-14 961  tkr) 

 Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,03 kr/aktie (-0,10 kr/aktie) 

 

Oktober – december 2015 

 Nettoomsättningen uppgick till 2 417 tkr (1 617 tkr) 

 Resultatet före skatt uppgick till –4 670 tkr (-6 954 tkr)  

 Resultatet efter skatt uppgick till –4 670 tkr (-6 954 tkr) 

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

 

Viktiga händelser 

 Miris AB introducerar instrument för analys av mejerimjölk på ny marknad - Colombia 

 Miris får ny order från Kina på 25 instrument för bröstmjölksanalys (HMA), leverans sker i februari 

2016 

 Miris rapporterar positiva resultat från HMA-studie i Storbritannien 

 

Viktiga händelser efter periodens utgång 

 Miris studier för ansökan om FDA-godkännande avslutade  

 

VDs kommentar 

Året 2015 karaktäriserades av produktionsomläggning, kvalitetsförhöjning och uppbyggnad. Via intensiv 
marknadsnärvaro lärde vi oss mycket om marknaden, kunder och konkurrenter. Interaktionen med den 
amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) och våra testkliniker i USA har varit mycket givande. Nu är 
Miris redo för expansion. 

Den nyemission som så framgångsrikt stängdes i december 2014 gav bolaget det kapital som var 
nödvändigt för att genomföra viktiga och för Miris väsentliga förändringar och aktiviteter. Målsättningen för 
2015 var att genomföra en genomgripande kvalitetshöjning av produkten och produktionsprocessen, bygga 
om försäljnings- och marknadsorganisationen till att bli proaktiv samt att genomföra och slutföra de 
regulatoriska studier som krävdes för en FDA-ansökan. Nedan redovisas hur bolaget har levererat inom 
dessa områden. 

 Under december 2015 meddelande bolaget om en ny order på 25 instrument för bröstmjölksanalys 
till Kina. Denna order var en direkt följd av den positiva kvalitetsuppföljningen av 25 HMA-
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instrument som levererats tidigare under året. Bolaget kunde i december även rapportera om en 
studie i England som visade att produktkvaliteten nu är på förväntad branschnivå.  

 Inom försäljnings- och marknadsavdelningen har en ny organisation byggts upp genom anställning 
av flera personer med relevant erfarenhet och kompetens. Avtal med distributörer som ej levererat 
har avslutats och nya har utvärderats och kontrakterats. Miris söker endast distributörer som har 
ett långsiktigt engagemang inom Miris verksamhetsområde och som är väl förankrade regionalt 
med stort nätverk. Miris har under 2015 utökat sitt samarbete med Business Sweden i flera länder 
vilket kommer att ge positiva effekter under 2016. Vi har även återknutit kontakten med mycket 
viktiga opinionsledande läkare inom vård av förtidigt födda barn, främst i Europa och Nordamerika.  

 Den i särklass viktigaste händelsen under året för framtida försäljning är att studierna för ett FDA-
godkännande i USA på ett framgångsrikt sätt har avslutats. Resultaten sammanställs i skrivande 
stund och en ansökan om marknadsgodkännande planeras att skickas in till FDA under Q1 2016. 

  

Den nettoomsättning som bolaget redovisar för 2015 på 7.9 mkr är intjänad på endast 7 månader och orkar 
därför inte upp inte till 2014 års nivå. Omräknat till 12 månaders försäljning skulle 2015 motsvara dryga 13 
mkr. Vidare vill jag lyfta fram att sista kvartalet 2015 är starkare med avseende på både nettoomsättning 
och resultat. Detta visar att Miris nu har vänt trenden vilket är ett resultat av det hårda arbete som 
genomfördes under årets första månader. Miris planerar därför för en kapitalanskaffning för att stärka 
bolagets kassa och för att inleda den expansion som grundlades under 2015, (se vidare sidan 3, Finansiell 
ställning). 

Miris är ett bolag med en mycket spännande och angelägen affärsidé – att bidra till den globala folkhälsan 
genom att förtidigt födda barn får tillgång till högvärdig bröstmjölk och fler barn och vuxna får mejerimjölk av 
hög kvalitet. Med det uppgraderade högkvalitativa analysinstrumentet är Miris nu väl positionerat för att ta 
nästa steg och expandera sin verksamhet på flera marknader.  

Jag ser framför mig ett spännande 2016 då Miris genomför en kapitalanskaffning för expansion på flera 
olika marknader, fortsätter att rulla ut vårt nya uppgraderade instrument för mjölkanalys, ansöker om 
marknadsgodkännande i USA samt fortsätter bygga ut vårt distributörsnät. Målet är som tidigare att göra 
Miris till ett lönsamt bolag och att förse världens barn, både förtidigt födda och lite äldre, med mjölk av hög 
kvalitet.  

Jag är mycket stolt över att organisationen har levererat på alla tre punkter som utlovades. Jag ser med 
tillförsikt fram mot 2016 och den expansion som jag ser som nödvändigt för att Miris skall kunna 
kapitalisera på sitt försprång inom analys av bröstmjölk och bidraga till att förtidigt födda barn får en bra 
start i livet. 

 

Ulf Boberg 

VD i Miris Holding AB 

 

RESULTATUTVECKLING UNDER RAPPORTPERIODEN 

Rörelseintäkter för helåret 2015 uppgick till 8 096 tkr (11 376 tkr) vilket är lägre än för 2014. En del av 
skillnaden förklaras av den extraordinära ordern från Bangladesh på 4 100 tkr under första kvartalet 2014. 
Bolaget har, i enlighet med den kommunicerade planen, haft en återhållsam försäljningsaktivitet under 
årets 5 första månader, pga av den planerade och genomförda produktionsomställningen. Resultatet efter 
skatt för 2015 uppgick till -15 991 tkr (-14 961 tkr). Det sämre resultatet jämfört med 2014 förklaras enligt 
ovan av en återhållen försäljning samt av den stora försäljningen till Bangladesh.  

Nettoomsättning för fjärde kvartalet 2015 uppgick till 2 417 tkr att jämföras med 1 617 tkr för samman 
period 2014. Resultatet för motsvarande period 2015 var -4 670 tkr och -6 954 tkr 2014. En ökad 
försäljning och bättre kostnadskontroll bidrar till det bättre resultatet. 
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Försäljningsutveckling 

Övergripande 

Bolaget hade en planerad återhållen försäljningsaktivitet,  under årets 5 första månader, vilket innebär att 
endast 7 månader återstod för effektiv försäljning som bidrog till nettoomsättningen. Omräknat till 
nettoomsättning på helår skulle detta motsvara en nettoomsättning av dryga 13 500 tkr för 2015 att jämföra 
med 12-månadersnettoomsättningen 2014 på 10 971 tkr. Under det fjärde kvartalet fick bolaget en order på 
25 HMA till Kina som kommer att levereras under februari 2016. Dessa 25 HMA kommer att resultatföras 
vid leverans och finns alltså inte med 2015 år försäljning. Den underliggande försäljningen av HMA för 
2015 var 18 % bättre jämfört med 2014.  

 

Instrument och kompletterande produkter för bröstmjölksanalyser 

Under året har HMA-instrument levererats till följande länder: Kina, Sydkorea, Japan, Indien, Indonesien 
Australien, Nya Zeeland, Mexiko, Brasilien, Kanada, USA (endast för FoU), Frankrike, Spanien, Tyskland, 
UK, Polen, Litauen och Sverige.  

  

Instrument och kompletterande produkter för ko-/buffelmjölksanalyser 

Under året har DMA-instrument levererats till följande länder: Sverige och Colombia. Kunden i Colombia 
utvärderar nu instrumenten och en dialog om ytterligare köp pågår. Under sista kvartalet 2015 inleddes två 
nya samarbetsprojekt avseende marknadsföring och försäljning av DMA med distributörer i Japan och 
Indonesien. Leveransen av den stora ordern till Bangladesh under Q1, 2014 utvärderas fortfarande av 
kunden, Milk Vita, och en dialog pågår om ytterligare försäljning.  

 

Förbrukningsprodukter 

Ett nytt rengöringsmedel, Miris Cleaner, ersätter den nuvarande produkten Miris Clean. Miris Clean 
innehåller nonylfenoletoxilat, ett bioackumulerande ämnen vilka finns på EU:s begränsningslista enligt 
REACH-förordningen. Miljöaspekten samt krav på särskild hantering (farligt gods) motiverar Miris proaktiva 
beslut att fasa ut och ersätta nuvarande produkt. Försäljningen av förbrukningsprodukter följer tidigare 
nivåer och återspeglar till viss del 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 uppgick under 2015 till 4 828 tkr (6 641 tkr).  

Övriga externa kostnader minskade till 6 287 tkr (7 711 tkr), 

Personalkostnaderna ökade till 10 934 tkr (8 548 tkr) beroende på nyanställningar.  

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar har minskat till 1 647 tkr (2 790 
tkr).  

 

Finansiell ställning  

Bolagets kassa per den 31 december 2015 uppgick till 55 tkr (9 142 tkr) till vilket ska läggas en outnyttjad 
checkkredit på 1 227 tkr (2 200 tkr) av en total checkkredit om 2 200 tkr (2 200 tkr). Dvs totala disponibla 
medel per den 31 december uppgick till 1 282 tkr (11 342 tkr)  

Likviditeten skall stabiliseras genom ökad försäljning under 2016. Dessutom kommer en garanterad 
nyemission att genomföras under mars månad. Emissionen kommer vid full teckning att tillföra bolaget ca 
19,7 mkr före emissionskostnader. Emissionen är garanterad via teckningsförbindelser från närstående på 
30% och av externa garanter upp till 80%. För mer information om nyemissionen hänvisas till bolagets 
pressmeddelande den 16 februari 2016.  
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De räntebärande skulderna inklusive utnyttjad checkkredit uppgick per den 31 december till 6 406 tkr        
(5 749 tkr), vilket efter avdrag för en kassa på 55 tkr (9 142 tkr) ger en räntebärande nettoskuld på 6 351 tkr 
(-3 393 tkr). Det egna kapitalet uppgick per den 31 december till -5 571 tkr (10 390 tkr).  

Per den sista december hade bolaget en skuld om 1 818 tkr som avser förskottsbetalningar från Kina 
(1 424 tkr) och Frankrike (394 tkr), där leveranser sker i januari och februari 2016. 

Bolaget genomförde under november-december 2014 dels en företrädesemission som tillförde bolagets 
kassa cirka 14,8 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 uppgick 2015 till 12,6 personer (9,9).  

 

Moderbolaget 

Moderbolaget bedriver koncernsamordnande verksamhet. Dess nettoomsättning under 2015 uppgick till 
600 tkr (450 tkr). Resultatet efter skatt var –15 900 tkr (-14 068 tkr). Kassa och bank uppgick till 52 tkr  

(8 410 tkr) per den 31 december 2015 och det egna kapitalet summerade till 19 941 tkr (35 810 tkr). 
Soliditeten uppgick den 31 december 2015 till 73 procent (82 procent). 

 

KORT OM MIRIS AFFÄRSVERKSAMHET  

Miris är idag verksamt på två olika områden av mjölkanalys där Miris teknologi är väl etablerad, 
bröstmjölksanalys och mejerimjölksanalys. 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 470 
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 HMA, med tillhörande Sonicator för provberedning, i mer 
än 25 länder och finns idag representerat på alla kontinenter.  

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. Under året har diskussioner inletts med ett flertal 
nya distributörer som förväntas resultera i flera nya samarbetsavtal under 2016. Ett fåtal distributörer har 
avslutats och ersatts med nya samarbetspartners.  

Produktion 

Miris olika produkter tillverkas i Sverige av olika underleverantörer. Endast ett fåtal komponenter köps in 
från utlandet i de fall  motsvarande kvalitet inte finns att uppbringa nationellt. Det slutmonterade 
instrumenten levereras till Miris för kalibrering och kvalitetskontroll innan levererans 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 en 
medicinteknisk produkt för in vitro diagnostik, (IVD). Denna registrering gäller inom EU samt Schengen-
området. Även i vissa länder utanför EU som kräver registrering av myndighet, på liknande sätt som i 
Sverige, är HMA:n godkänd för försäljning. Dessa länder är för tillfället Sydkorea, Japan och Indonesien. 
Bolagets regulatoriska studie i USA i enlighet med FDA:s krav startade under 3:e kvartalet 2015. Studierna 
avslutades framgångsrikt under senare delen av december. Resultaten sammanställs i skrivande stund och 
en ansökan om marknadsgodkännande planeras att skickas in till FDA under Q1 2016. 
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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. Bolaget arbetar fortgående 
med produktions- och kostnadsoptimering samt 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. 
Under utveckling. 

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. 

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. 

Miris Check,  Produkt kontroll av mätinstrumenten. 
 
Miris Cleaner Produkt för rengöring av mätinstrument.  
 
Miris Clean Produkt för rengöring av mätinstrument. Utgående. 
 
 
 
MIRIS HOLDINGS AKTIE  
 

Antalet aktier i Miris Holding AB per den 31 december 2015 uppgick till 493 752 092 stycken med en röst 
vardera. 

 

Antal aktier 2015-01-01   127 924 661 

Antal aktier 2015-12-31   493 752 092 

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. Ingen förändring har skett i bolagets optionsprogram sedan senaste kvartalsrapporten. 

Styrelseaktieägarprogram  

I syfte att attrahera, motivera samt ge styrelseledamöter i Miris Holding möjlighet att ha ett ekonomiskt 
intresse i bolaget jämförligt med aktieägarnas, omfattades 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 
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personaloption (teckningsoption i botten) med givet lösenpris och med en maximal löptid på sju år. I 
tidigare årsredovisningar och delårsrapporter har felaktig löptid angivits (2 år för 2103-programmet). 
Protokoll från årsstämman 2013 anger tydligt 7 år även för 2013-programmet. Bolaget belastas löpande för 
beräknade sociala avgifter, vilka uppstår vid utnyttjande av optionerna. För mera information hänvisas till 
årsredovisningen 2014. 

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. Antalet optioner är oförändrade under helåret 2015. 

Teckningsoptioner till anställda  

Årsstämman 2015 beslutade att emittera högst 10 000 000 teckningsoptioner att fördelas på bolagets 
ledning och personal. Syftet med teckningsoptionerna är att öka den anställdes långsiktiga engagemang. 
Ledande befattningshavare och övrig personal erbjuds att förvärva teckningsoptioner till en 
marknadsmässig premie. VD tecknade 1 350 000 optioner, övrig ledningsgrupp tillsammans tecknade 3 
250 000 optioner och övrig personal tecknade tillsammans 3 900 000 optioner. 500 000 optioner blev aldrig 
tecknade. Varje teckningsoption medför rätten att, fram till den 30 juni 2018, teckna en (1) ny aktie i 
Bolaget till en teckningskurs av 0,10 kronor. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier 
kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med cirka 266 667 kronor.  

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 83 456 930 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 

Den framtida marknaden för analys av bröstmjölk, i totalt installerat värde, beräknas till 3,5 - 4 miljarder kr. 
Bolaget har de senaste åren haft sin huvudsakliga försäljning inom detta marknadssegment. Det är 
styrelsen och ledningens bedömning att marknaden för analys av bröstmjölk fortfarande är i sin linda men 
har potential att utvecklas mycket bra under de kommande åren.  
  
Marknaden för analys av mejerimjölk är svårare att uppskatta eftersom Miris inte erbjuder hela sortimentet 
som denna marknad efterfrågar. Dessutom är denna en mycket konkurrensutsatt marknad med flera stora 
etablerade aktörer. 
  
Efter ett år av uppgradering och omläggning av produktionsprocessen och därmed produktkvalitén ser 
styrelsen och ledningen med tillförsikt på framtiden. De närmaste åren kommer dock att vara helt 
avgörande för hur väl Miris kan positionera sig och utnyttja sitt försprång på en växande HMA-marknad. 
Med stöd av den nyligen annonserade kapitalanskaffning för expansion är det styrelsens och ledningens 
bedömning att 2016 kan komma att generera ett positivt kassaflöde i slutet av året. Därefter har Miris goda 
möjligheter till lönsamhet från 2017 och framgent. 
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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 
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Resultaträkning (belopp i 
tkr) MIRISKONCERNEN 

     

  2015-10-01 2014-10-01 2015-01-01 2014-01-01 

  2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31 

Rörelsens intäkter         

Nettoomsättning 2 417 1 617 7 939 10 971 

Övriga rörelseintäkter 35 30 157 405 

Summa rörelseintäkter 2 452 1 647 8 096 11 376 

     

Rörelsekostnader         

Råvaror och förnödenheter -1 382 -1 227 -4 828 -6 641 

Övriga externa kostnader -1 671 -3 205 -6 287 -7 711 

Personalkostnader -3 585 -3 432 -10 934 -8 548 

Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -362 -522 -1 647 -2 790 

Övriga rörelsekostnader -50 -64 -130 -134 

Summa rörelsekostnader -7 050 -8 450 -23 825 -25 824 

     

Rörelseresultat -4 598 -6 804 -15 730 -14 448 

     

Finansiella poster         

Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter 0 0 5 1 

Räntekostnader och liknande resultatposter -72 -150 -266 -513 

Summa finansiella poster -72 -150 -261 -512 

     

Periodens resultat efter finansiella 
poster -4 670 -6 954 -15 991 -14 960 

        

Skatt 0 0 0 -1 

     

Periodens resultat -4 670 -6 954 -15 991 -14 961 

     

Resultat per aktie (kr) -0,01 -0,01 -0,03 -0,10 
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Kassaflödesanalys (belopp i tkr)

2015-10-01 2015-01-01 2014-10-01 2014-01-01

2015-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2014-12-31

Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital -4 261 -14 153 -6 333 -11 549

Summa förändring av rörelsekapital 2 129 1 503 3 508 3 521

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 133 -12 650 -2 825 -8 028

Kassaflöde från investeringsverksamheten -230 -256 0 -1 517

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 926 3 820 10 901 18 490

Periodens kassaflöde -1 437 -9 086 8 076 8 944

Likvida medel vid periodens början 1 492 9 142 1 065 197

Likvida medel vid periodens slut 55 55 9 142 9 142

MIRISKONCERNEN

Förändring eget kapital (belopp i tkr) MIRISKONCERNEN

2015-10-01  

2015-12-31

2014-10-01 

2014-12-31

2015-01-01 

2015-12-31

2014-01-01 

2014-12-31

Eget kapital vid periodens början -900 -3 681 10 390 3 721

Nyemission 0 21 950 0 21 950

Nyemission genom utnyttjande av optioner 0 0 0 200

Emission av teckningsoptioner 0 0 32 0

Emissionsutgifter 0 -925 0 -925

Värde på intjänade optioner 0 0 0 405

Periodens resultat -4 670 -6 954 -15 990 -14 961

Eget kapital vid periodens slut -5 571 10 390 -5 571 10 390
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Resultaträkning (belopp i 
tkr) MIRIS HOLDING AB 

     

  2015-10-01 2014-10-01 2015-01-01 2014-01-01 

  2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31 

Rörelsens intäkter     

Nettoomsättning 150 150 600 450 

Övriga rörelseintäkter 0 7 0 7 

Summa rörelseintäkter 150 157 600 457 

     

Rörelsens kostnader         

Övriga externa kostnader -351 -584 -1 697 -1 888 

Personalkostnader -1 646 -1 843 -4 334 -3 471 

Övriga rörelsekostnader 0 -13 -5 -20 

Summa kostnader -1 997 -2 440 -6 036 -5 379 

     

Rörelseresultat -1 847 -2 283 -5 436 -4 922 

     

Resultat från finansiella poster         

Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter 0 0 0 0 
Räntekostnader och liknande 
resultatposter -47 -100 -194 -225 

Summa resultat från finansiella poster -47 -100 -194 -225 

     

Periodens resultat efter finansiella 
poster -1 894 -2 383 -5 630 -5 147 

     

Bokslutsdispositioner -770 -1 921 -10 270 -8 921 

Skatt 0 0 0 0 

     

Periodens resultat -2 664 -4 304 -15 900 -14 068 
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Balansräkning (belopp i tkr)

2015-12-31 2014-12-31

TILLGÅNGAR

Tecknat men ej inbetalt kapital 0 2 027

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 26 067 26 067

Summa anläggningstillgångar 26 067 26 067

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar på koncernföretag 1 040 4 962

Övriga fordringar 39 2 321

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 78 66

Summa kortfristiga fordringar 1 157 7 349

Kassa och bank 52 8 410

Summa omsättningstillgångar 1 210 15 759

SUMMA TILLGÅNGAR 27 277 43 853

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 13 167 12 792

Ej registrerat aktiekapital 0 21 950

Summa bundet eget kapital 13 167 34 742

Fritt eget kapital

Övrigt tillskjutet kapital 68 733 48 050

Balanserad vinst eller förlust -46 057 -32 914

Periodens förlust -15 900 -14 068

Summa fritt eget kapital 6 775 1 068

Summa eget kaptital 19 941 35 810

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 0 0

Övriga skulder 4 869 4695

Summa långfristiga skulder 4 869 4695

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 119 967

Övriga kortfristiga skulder 91 416

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 257 1 966

Summa kortfristiga skulder 2 466 3 348

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 27 277 43 853

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser 2 653 3 053

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. 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. 
Likviditetsrisken är för närvarande hög i bolaget. Den planerade och garanterade emissionen som beskrivs 
på annan plats i rapporten förväntas medföra att likviditetsrisken reduceras. 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 2016-02-16 

 Miris Holding AB (publ) 

 

  

 Ingemar Kihlström Fatimah Dabo Pettersson  

 Styrelsens ordförande Ledamot 

 

 Finn Björklund Inger Andersson 

 Ledamot Ledamot  
  

 Christer Sjölin Hans Åkerblom 

 Ledamot Ledamot 

   

   

  Ulf Boberg 

  Verkställande Direktör 
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ÅRSSTÄMMA 

Årsstämman kommer att avhållas i Uppsala den 16 maj 2016 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 första kvartalet 2016 publiceras den 22 april 2016.  

 

 

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  

 

http://www.miris.se/

