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MIRIS HOLDING AB (publ) 

 

Delårsrapport för första kvartalet 2013 

- Summa intäkter ökade till 4 387 tkr (1 857), varav 3 281 tkr (0) avsåg intäkter från 

samarbetet med Danone Baby Nutrition (DBN) inom Individuell Nutrition. 

- Nettoomsättningen minskade till 1 107 tkr (1 857) som en följd av temporär minskad 

försäljning av instrument.  

- Nettoomsättningen genererades från  försäljning av instrument för analys av bröstmjölk 

till i första hand i Europa och Asien. 

- Miris levererade sju instrument för analys av bröstmjölk till Kina.  

- Leveranser skedde även till Ungern och Estland av instrument för  analys av bröstmjölk. 

- Samarbetet mellan DBN och Miris intentifierades framförallt med marknadsförberedande 

aktiviteter men också inom FoU. 

- Miris s.k. CCU (Collection Center Unit) för användning på mjölkinsamlingsstationer 

lanserades officiellt på Indiens största mejerimässa. 

- Resultatet efter skatt förbättrades marginellt till -2 993 tkr (–3 059) . 

- Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,05 kr/aktie (-0,06 kr/aktie). 

- Offensiv företrädesemission om högst 12,1 mkr med en övertilldelningsoption om högst 2 

mkr möjliggör fortsatt expansion 

 

 

 

 

 

 

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 första kvartalet 2013 

Försäljningsutveckling 

Övergripande  

Nettoomsättningen minskade till 1 107 tkr (1 857) som en följd av en temporär minskad 

försäljning av mätinstrument. Nettoomsättningen genererades främst genom försäljning av 

instrument och kompletterande produkter för analys av bröstmjölk på sjukhusens 

neonatalavdelningar samt på mjölkbanker. Nettoomsättningen inom provberednings- och 

förbrukningsprodukter minskade något. 

Kunder i Europa, främst i Ungern och Estland, stod för drygt hälften av försäljningen och kunder 

i Asien, främst Kina, svarade för drygt hälften av nettoomsättningen. Bolagets största enskilda 

marknad var Kina med försäljning av instrument och kompletterande produkter för analys av 

bröstmjölk. 

Under första kvartalet redovisade Miris vidare rörelse intäkter om 3 281 tkr, härrörande det 

globala samarbetet med Danone Baby Nutrition (DBN) inom Individuell Nutrition, omfattande 

bl.a. delfinansiering för vidareutveckling av mätinstrumentet för analys av bröstmjölk samt för 

marknadsföring. 

Förberedelser i form av marknadsföringsmaterial som broschyrmaterial, videos, FA&Q, 

hemsidor etc. framställdes under kvartalet för att senare under 2013 marknadsföras inom DBNs 

stora nätverk till s.k. KOLs (Key Opinion Leaders). 

I Indien fortsatte arbetet med marknadsförberedande aktiviteter med mässdeltagade, 

videoframställning och broschyrmaterial. 

Bröstmjölksanalyser  

Under första kvartalet minskade försäljningen temporärt på grund av ojämna inköpscykler.  

Leveranserna gick till sjukhusens neonatalavdelningar samt till mjölkbanker i Europa och Asien. 

Miris levererade under första kvartalet sju instrument för analys av bröstmjölk till Kina, vilket 

ytterligare förstärker Miris position i Kina. Den asiatiska marknaden är den enskilt största 

marknaden för Miris mätinstrument inom analys av bröstmjölk, Human Milk Analyzer (HMA) och 

på ländernivå är Kina Miris enskilt största nationella marknad, båda totalt sett och inom HMA. 

Nu förstärks denna position ytterligare efter denna order på sju instrument från kunder i Kina. 

Leveranser genomfördes även till Ungern och Estland av analys för analys av bröstmjölk.  

Miris globala, långsiktiga samarbetsavtal med DBN inom Individuell Nutrition ger tillgång till 

DBNs marknadskanaler globalt (i första hand Europa, Asien, Sydamerika och Oceanien) och 

utgör därmed en viktig kugge med betydande potential. 
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Ko-/buffelmjölksanalyser  

Första Kvartalet ägnades en hel del åt marknadsföringsåtgärder av  Miris s.k. CCU (Collection 

Center Unit) för användning på mjölkinsamlingsstationer. I februari lanserades den officiellt på 

Indiens största mejerimässa i Mumbai. 

Provberednings- och förbrukningsprodukter 

Nettoomsättningen inom provberednings- och förbrukningsprodukter minskade något totalt sett. 

Försäljningen av förbrukningsprodukterna LOSstandard (kontroll och kalibrering), LOSsolver™ 

(kemisk lösningsvätska vid provberedning) samt MirisCheck och MirisClean ökade medan 

provberedning minskade.  

Resultatutveckling  

Resultatet efter skatt förbättrades något till -2 993 tkr (–3 059) p.g.a de engångskostnader som 

uppstod under första kvartalet  2012 i samband i med förhandlingar med DBN. 

Kostnad för råvaror och förnödenheter uppgick till -212 tkr (-543). Övriga externa kostnader 

ökade till -4 821 tkr (-2 222). Dessa kostnader var till största delen relaterade till bolagets 

samarbete med DBN och avsåg vidareutveckling av produkter, marknadsföring samt kostnader 

för varumärkesskydd. Personalkostnaderna ökade marginellt under första kvartalet till -1 428 tkr  

(-1 343). 

Kassaflöde  

Kassaflödet under första kvartalet 2013 var positivt. Det minskade dock något till 33 tkr (101). 

Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 422 tkr (189). Denna förbättring har 

sin grund i främst ökade korta skulder samt kapitalfrigörelse i kundfordringar. Kassaflödet från 

investeringsverksamheten förbättrades till 0 tkr (-945). Kassaflödet från 

finansieringsverksamheten försämrades till -389 tkr (858) p.g.a. amortering av skulder.  

Finansiell ställning 

Försvagad finansiell ställning 

Bolagets kassa per 2012-12-31 uppgick till 226 tkr (155), till vilket skall läggas en outnyttjad 

checkkredit på 290 tkr (1 755) av en total checkkredit på 2 200 tkr (2 200), d.v.s. totala 

disponibla medel per sista mars 2013 uppgick till 516 tkr (675).  

De räntebärande skulderna uppgick per den 31 mars 2013 till 9 585 tkr (3 372), vilket efter 

avdrag för en kassa på 226 tkr (155) ger en nettoskuld på 9 359 tkr (3 217). Det egna kapitalet 

uppgick per den 31 mars till  -1 720 tkr (4 356). Koncernens enskilda bolag uppvisade 

betryggande egna kapital var för sig.  

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

Likviditeten under perioden 2012 och under början av 2013 har försämrats. Disponibel likviditet 

uppgick till ca 50 TSEK per den 30 april. Soliditeten behöver stärkas. Bolaget bedömer att den 

finansiella ställningen successivt kommer att förbättras i verksamheten under 2013, men att 

Miris behöver genomföra ett kapitaltillskott för att ta tillvara på den potential, som finns på 

bolagets marknader samt för att stärka balansräkningen.  
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Företrädesemission med övertilldelningsoption föreslagen till juni 2013 

Till följd av koncernens ansträngda finansiella ställning kommer Miris att genomföra en 

företrädesemission om högst 12,1 mkr med planerad teckningsperiod den 5 – 20 juni 2013, 

enligt beslut av styrelsen den 15 maj 2013, villkorat av godkännande av påföljande årsstämma 

den 13 juni. Teckningsförbindelser och garantiåtaganden, motsvarande 100 procent av det 

totala företrädesemissionsbeloppet på 12,1 mkr har avtalats. Bolagets styrelse har vidare 

föreslagit att årsstämman genom en övertilldelningsoption ger styrelsen rätt att emittera 

ytterligare högst 10 000 000 aktier till samma teckningskurs (0,20 SEK) för det fall 

företrädesemissionen skulle övertecknas, villkorat av godkännande av samma årsstämma den 

13 juni 2013. 

Positivt kassaflöde i verksamheten förväntas under 2013 

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

verksamheten, successivt kommer att genereras under 2013 i spåret av tillväxt i försäljningen 

samt som en följd av delfinansieringen från DBNs sida av vidareutveckling av HMAn och 

marknadsföring inom HMA. Miris ledning bedömer att nettoomsättningsökningen under 2013 

kommer att återgå till en tillväxttakt i linje med tidigare års tillväxt. Detta är en följd av den 

förväntade  försäljningenexpansionen av främst mätinstrument för analys av bröstmjölk inom 

ramen för samarbetet med DBN och via Miris egna säljkanaler. Till detta kan en ökad försäljning 

av CCUer för analys av ko-/buffelmjölk till indiska mjölkinsamlings- och mjölkkylcentraler och  en 

ökad försäljning förbrukningsprodukter förväntas.  

Personal och organisation 

Under första kvartalet 2013 uppgick medelantalet anställda till 8,1 personer (8,0) samt 

medelantalet engagerade konsulter till 0,8 personer (3). 

Moderbolaget 

Moderbolaget bedriver endast koncernsamordnande verksamhet. Nettoomsättningen första 

kvartalet uppgick till 75 tkr (75). Ett resultat efter finansiella poster om -438 tkr (-647) 

redovisades för första kvartalet. Det egna kapitalet per sista mars 2013 uppgick till 21 001 tkr 

(28 294), vilket ger en soliditet på 77 procent (94). 
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Ägarförhållanden 

Per 2013-03-28 fanns 60 464 813 aktier i Miris. Antal aktieägare uppgick till knappt 900. 

 
Aktieägare per 2013-03-28 

Aktieägare Antal aktier Andel kapital/röster (%)

Tibia Konsult AB 7 686 836    12,7%

Hans Åkerblom 4 292 929    7,1%

Henrik Von Essen, privat och via bolag 2 830 000    4,7%

Uppsala Cementgjuteri AB 1 946 000    3,2%

Tony Malmström 1 879 477    3,1%

Theodor Jeansson 1 859 692    3,1%

Tomas Matsson genom Advokatfirman Tomas 

Matsson AB pensionsstiftelse 1 712 153    2,8%

Lars-Ove Sjaunja, privat och via bolag 1 510 655    2,5%

Per Turdell 1 165 560    1,9%

Kerstin Svennersten 1 075 912    1,8%

Övriga aktieägare 34 505 599  57,0%

Totalt 60 464 813  100,0%  
 
Insynspersoner med aktie-/optionsinnehav i Miris per 2013-03-28 

Insynspersoner

Antal 

aktier

Andel av 

röster och 

kapital

Förändring 

sedan 31 dec 

2012

Närstående, 

antal aktier

Andel, röster 

och kapital

Förändring 

sedan 31 dec 

2012

Antal 

optioner

Förändring 

sedan 31 dec 

2012

Närstående, 

antal optioner

Förändring 

sedan 31 dec 

2012

Hans Åkerblom 4 292 929 7,1% 0 715 488 1,2% 0 432 625 0 0

Lars-Ove Sjaunja 1 510 655 2,5% -604 952 1 075 912 1,8% 0 0 0 0

Tony Malmström 1 879 477 3,1% 0 18 656 0,0% 0 0 0 0 0

Tomas Mattsso, genom Advokatfirman 

Tomas Mattsson AB pensionsstiftelse 1 712 153 2,8% 151 698 911 502 0 0

Christer Sjölin 330 332 0,5% 0 455 751 0 0

Ingemar Kihlström 311 242 0,5% 0 423 709 0 0

Finn Bitsch Björklund 203 000 0,3% 0 50 000 0,1% 0 391 666 0 0

Budhdeo Sharma* 998 493 1,7% 0 0 0 0

* VD i Miris India Pvt. Ltd.  
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Optionsprogram  

Styrelseaktieägarprogram 

Fem styrelseaktieägarprogram finns för åren 2008 - 2012, vilket möjliggör för 

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

kontant ersättning föreligger. Dessa program omfattar inte styrelsemedlemmen Lars-Ove 

Sjaunja, som är anställd av Bolaget. En styrelseaktie är utformad som en personaloption med 

ett lösenpris på 60, 70 och 80 öre, beroende på utgivningsår, samt en maximal löptid på sju år. 

 

Programmen främjar ett långsiktigt engagemang från styrelsens ledamöter samt ger dem en 

möjlighet att ha ett ekonomiskt intresse i Miris, jämförligt med aktieägarnas. Styrelsen bedömer 

att programmen utgör en kostnadseffektiv ersättningsform till styrelseledamöterna. Bolaget 

kostnadsbelastas löpande för beräknade sociala avgifter, vilka uppstår i samband med 

utnyttjande av optionerna. Aktieägarna får en begränsad förhöjd utspädning, men kommer 

istället att äga aktier i ett Bolag med i normalfallet en förbättrad likviditet. Sammantaget 

bedömer styrelsen att programmen är till gagn för samtliga intressenter, d.v.s. aktieägarna, 

Bolaget och styrelseledamöterna.  



 

7 

 

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 0,7 SEK 0,7 SEK 0,8 SEK 0,8 SEK 0,6 SEK

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

Under perioden 2008 – 2012 har 2 615 256 optioner tilldelats.  

Om alla tilldelade 2 615 253 optionerna enligt styrelseaktieägarprogrammet omvandlas till 

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

medför en utspädning om högst 4,1 procent. 

Teckningsoptioner till anställda 

Miris befinner sig i ett expansivt uppbyggnadsskede och är beroende av ett fåtal 

nyckelpersoner. Syftet med teckningsoptionsprogrammet för de anställda är att öka deras 

långsiktiga engagemang till gagn för bolagets verksamhet.  

Tilldelning av teckningsoptioner till anställda 
2009/16 2010/17 2011/18 2012/19 Totalt

Antal optioner beslutade av bolagsstämman 100 000 100 000 100 000 500 000 800 000

Omräkning 11 100 11 100

Ger nytt antal optioner 111 100 100 000 100 000 500 000 811 100

Antal tilldelade optioner vid respektive 

stämma 10 000 30 000 40 000

Antal tilldelade optioner omräknat, vilket ger 

rätt att teckna antal aktier 11 100 30 000 41 100

Ej tilldelade optioner 0* 70 000 100 000 500 000 670 000

Lösenpris, omräknat då aktuellt 0,7 SEK 1,5 SEK 1,2 SEK 0,6 SEK  

* Resterande 99 900 optioner avses ej tilldelas 

Fyra teckningsoptionsprogram har tilldelats under perioden 2009 – 2012 med ett lösenpris på 

60, 70, 120 och 150 öre, beroende på utgivningsår, samt en maximal löptid på sju år fr.o.m. 

tilldelningstillfället. 

Årsstämmorna 2009, 2010 och 2011 beslutade att utge 100 000 teckningsoptioner per år med 

rätt att teckna 311 100 aktier (efter omräkning), varav 40 000 tilldelats till anställda på 

marknadsmässiga villkor med rätt att teckna 41 000 aktier (efter omräkning). Kvarvarande 

teckningsoptioner om 99 900 stycken (efter omräkning), enligt stämmobeslutet 2009 avses inte 

tilldelas medan kvarvarande 170 000 teckningsoptioner enligt stämmobesluten 2010 och 2011 

avses tilldelas vid ett senare tillfälle. Årsstämman 2012 beslutade att utge 500 000 

teckningsoptioner med rätt att teckna 500 000 aktier. Ingen tilldelning av de på årsstämman 

2012 utgivna teckningsoptionerna har skett.  
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Om alla tilldelade 40 000 teckningsoptioner utnyttjas, kommer ytterligare maximalt 41 100 aktier 

att emitteras i Miris Holding AB, vilket innebär en utspädning om högst 0,1 procent. Om alla 

utgivna, fortfarande tilldelningsbara och ännu ej tilldelade teckningsoptionerna tilldelas, kommer 

ytterligare maximalt 670 000 aktier att emitteras i Miris Holding AB, vilket resulterar i en 

utspädning om högst 1,1 procent. 

Teckningsoptioner enligt samarbetsavtalet med Danone Baby 
Nutrition 

Danone Baby Nutrition (DBN) 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 0,55 SEK per aktie, 

motsvarande upp till 14 procent av aktiekapitalet och rösterna i Miris Holding efter full 

utspädning vid tiden för utnyttjandet, vilket skulle addera högst 9 843 109 aktier med nuvarande 

antal aktier i Miris, d.v.s. utan hänsyn till eventuella utspädningseffekter av utestående optioner 

till styrelse och anställda. Baserat på ett antagande att samtliga utställda optioner till styrelse 

och anställda utnyttjats till teckning av aktier, skulle istället högst 10 275 538 aktier adderas, i 

det fall DBN utnyttjar sina teckningsoptioner. 

.   

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång 

Leverans till Rumänien av instrument för analys av bröstmjölk genomfördes i april. 

 

Framflyttad årsstämma till den 13 juni 2013. 

Beslut av styrelsen den 15 maj 2013, villkorat av påföljande årsstämma den 13 juni 2013, om 

företrädesemission och övertilldelningsoption i det fall företrädesemissionen med planerad 

teckningsperiod den 5 – 20 juni övertecknas. 

 

Utsikter för andra kvartalet 

De huvudaktiviteter, som kan förutses ge ökad försäljning under andra kvartalet 2013, är: 

 

Tidigare och fortsatta marknadsföringsansträngningar, inkluderande bl.a.  utskick i Miris 

befintliga distributionskanaler av nytt marknadsföringsmaterial bedöms i kombination med aktiv 

bearbetning av kunder ge goda effekter. 

Fortsatt fokus på marknadsföringsaktiviter och vidareutveckling av produkter inom  individuell 

nutrition inom samarbetet med DBN. 
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Finansiella mål 

 Organisk tillväxt under 2013 och 2014 i linje med tidigare års tillväxttakt.  

 Uppnå ett positivt resultat efter avskrivningar under 2013. 

 Successiv förbättring av rörelsemarginalen. 

  



 

10 

 

Två huvudmarknader 

Individuell Nutrition 

Bröstmjölk är den absolut viktigaste födan för barnet under den första levnadstiden eftersom 

dess sammansättning är helt anpassad efter barnets behov. Bröstmjölk uppvisar klara 

näringsmässiga fördelar för småbarn och i synnerhet för förtidigt födda barn, vilka föds med 

höga energikrav och låga reserver av makrokomponenter, såsom fett, protein och kolhydrater. 

För sjuka eller prematura barn, kan bröstmjölk vara en livräddare under de första utmanande 

levnadsveckorna. Bröstmjölk initierar aktivitet immunförsvaret genom att tillhandahålla 

nödvändiga immunoglobuliner. Den ökade kunskapen under det senaste årtiondet om 

bröstmjölkens betydelse för spädbarn har lett till ökad användning av bröstmjölk istället för 

bröstmjölksersättning.  

Förtidigt födda barn erhåller bröstmjölk från mjölkbanker eftersom deras biologiska mor inte 

producerar bröstmjölk. Det är av stor vikt att kunna anpassa bröstmjölkens innehåll till de 

individuella behov de förtidigt födda barnen har eftersom bröstmjölk avseende näringsinnehåll 

kan variera kraftigt från mamma till mamma liksom näringsbehovet varierar från barn till barn. 

Det är ur vårdsynpunkt väsentligt för hälsotillståndet och utvecklingen hos i synnerhet förtidigt 

födda barn att i ett första steg på ett effektivt sätt tids- och kostnadsmässigt kunna analysera 

näringsinnehållet (fett, protein, laktos, torrsubstans och Energi) i bröstmjölk från mjölkbanker 

och på sjukhusens neonatalkliniker med ändamålsenliga mätinstrument. Efter genomförd analys 

kan bröstmjölken vid behov kompletteras med rätt nutritionsprodukter och rätt mängd med syfte 

att individuellt säkerställa att bröstmjölken har rätt och optimerat näringsinnehåll för det enskilda 

barnet. Detta iris instrument.  

Med rätt näringsinnehåll i bröstmjölken kan vårdtiden för förtidigt födda barn optimeras, vilket är 

positivt för de förtidigt födda barnen och innebär kostnadsbesparingar för sjukvården. 

Individuell Nutrition är Miris huvudfokus. 

Effektiv mjölkproduktion av hög kvalitet samt rätt betalning för 
mjölken 

Den indiske bonden har en ko eller en buffel, som mjölkas morgon och kväll. Mjölken, som är en 

värdefull resurs, transporteras till en mjölkinsamlingscentral, där den vägs och analyseras med 

Miris mätinstrument avseende sitt innehåll av fett, protein, laktos, torrsubstans och SNF (Solid 

Non Fat). Baserat på vikten och halten av fett beräknas bondens ersättning. En eventuell 

manipulering av mjölken genom otillåtna tillsatser som vatten, socker, olja, melamin etc. 

avslöjas med Miris mätinstrument eftersom mjölkens komposition då förändrats. 

Mejerier är komplexa processindustrier. Förutom att hög och rätt kvalitet eftersträvas, är det för 

varje mejeri viktigt att kunna erbjuda en så effektiv produktion som möjligt och dessutom kunna 

ta rätt betalt för sina produkter, baserat på levererad kvalitet och kvantitet. Mjölkanalyser med 

Miris mätinstrument inom produktionen på mejerier möjliggör optimal styrning i produktionen av 

olika mejeriprodukter, omfattande bl.a. övervakning av mjölkfett och proteinhalt. Antalet kg fett 

och protein är en betydande del av den betalningsgrundande basen. 
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Slagkraftig marknadsförings- och säljorganisation  

Miris har i syfte att främja en snabb expansion byggt upp både en extern och en intern 

organisation inom marknadsföring/försäljning och support/service. Större delen av Miris 

försäljning sker genom distributörer och agenter. Det globala nätverket av distributörer och 

agenter säkerställer en försäljnings- och supportorganisation, som verkar nära respektive 

marknad och möjliggör en snabb och effektiv tillväxt.  

En väsentlig del i marknadsföringen av mätinstrumentet för analys av bröstmjölk utgör Miris 

globala, samarbetsavtal inom Individuell Nutrition med DBN, ingånget under 2012. Det ger 

tillgång till DBNs marknadskanaler globalt i första hand i Europa, Asien men även Sydamerika 

och Oceanien.  

För den indiska marknaden har Miris ett slagkraftigt totalarrangemang med produktionspartnern 

Chitale Digitals avseende produktion av CCUn och med distributören Associated Dairyfab Pvt. 

Ltd. avseende marknadsföring, försäljning, service och support av CCUn.  

Omfattande produktportfölj 

Analysinstrument. Produktportföljen består av tre grundmodeller. En manuell modell återfinns, 

där vätskeinjektionen sker med en manuell spruta (HMA Spruta – Human Milk Analyzer) och 

(DMA Spruta – Dairy Milk Analyzer). Vidare tillhandahåller Miris en halvautomatiserad modell 

(DMA Pump) med automatisk vätskeinjektion via pump för kunder, som utför ett stort antal 

analyser, samt en modell för användning i mjölkinsamlings- och mjölkkylcentraler, en s.k. 

Collection Center Unit (CCU). CCUn, som initialt avses säljas i Indien, men senare även på 

andra marknader med liknande mjölkproduktionsstruktur. CCUn är en förenklad variant av den 

halvautomatiserade modellen och är anpassad till kunder med lägre betalförmåga.  

Provberedningsprodukter. Miris Sonicator används för beredning av mjölk, då den är fryst, 

kontaminerad etc. och behöver återfå sin ursprungliga konsistens inför analys. Denna beredning 

säkerställer provresultatens kvalitet. Sonicatorn ingår i Miris erbjudande, framförallt tillsammans 

med instrumenten för bröstmjölksanalys, men även inom analys av ko- och buffelmjölk. 

LOSmixer™ konverterar fasta livsmedel till vätska, vilket möjliggör analys av fasta livsmedel. 

Förbrukningsprodukter. Kontroll- och kalibreringsvätskan - referensprovet LOSstandard - 

möjliggör kontroll och kalibrering av mätinstrument i ett mejeri med syfte att säkerställa att 

mejeriets mätinstrument visar korrekta resultat och värden. I syfte att säkerställa instrumentens 

funktion och livslängd tillhandahåller Miris rengöringsmedel (MirisClean), kontrollvätska 

(MirisCheck) liksom sprutor, filter, slangar etc. Förbrukningsprodukten, den kemiska 

lösningsvätskan LOSsolver™, används oftast i kombination med LOSmixer™ för att konvertera 

fasta livsmedel till vätska innan analys, men de två produkterna kan även användas var för sig. 

Effektiv produktion och produktutveckling  

Miris produktion är outsourcad till produktionssamarbetspartners och underleverantörer.  Miris 

har en mångårig och god relation till sina samarbetspartners och underleverantörer. 
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Leab Group tillverkar mätinstrument i det ordinarie produktsortimentet, HMAn och DMAn, av 

material från Miris underleverantörer och fr.o.m. sommaren 2013 även Miris Sonicator. De 

kalibreras, konfigureras, testas och paketeras av Miris. Leab och Miris underleverantörer 

levererar även material till Chitale Digitals, i vars regi mätinstrumentet för 

mjölkinsamlingscentraler på den indiska marknaden, CCUer,  monteras, kalibreras, konfigureras 

och testas. 

Produktionen av LOSstandard sker i Arla Foods regi för användning inom Arla Foods samt för 

försäljning till externa kunder utanför Arla Foods. Tillverkningen av LOSsolver™, MirisCheck 

och MirisClean sker däremot i egna lokaler. Produktionen av LOSmixer™ är outsourcad till 

Stockholms Digitalmekanik.  

Bolagets produktutveckling är effektiv och fokuserar på utveckling av analysinstrumentets 

teknikplattform. Miris kan på kort tid, smidigt och till låg kostnad utveckla analysinstrumenten för 

nya applikationsområden. Bolaget har ett antal samarbetspartners inom produktutvecklingen. 

Miris och DBN ingick 2012 tio-årigt samarbetsavtal inom Individuell Nutrition, vilket bl.a. ger 

Miris en viktig delfinansiering inom vidareutveckling av mätinstrumentet för analys av bröstmjölk. 

Miris har vidare ett nära samarbete med ledande forskare inom neonatalområdet för att 

vidareutveckla metoderna för analys av bröstmjölk. För utveckling av CCUn för den indiska 

marknaden har Miris ett samarbete med Chitale Digitals. 
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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 

2013-01-01 

2013-03-31

2012-01-01 

2012-03-31

2012-01-01 

2012-12-31

2011-01-01 

2011-12-31

Omsättning TSEK 1 107 1 857 9 264 9 116

Rörelseresultat -2 854 -2 957 -8 747 -6 849

Resultat efter finansiella poster -2 993 -3 059 -9 268 -7 374

Vinstmarginal % neg neg neg neg

Immateriella 

anläggningstillgångar TSEK 5 728 6 608 6 413 6 419

Materiella anläggningstillgångar 214 213 228 161

Finansiella 

anläggningstillgångar 0 0 0 0

Varulager 6 421 3 524 5 540 3 353

Kortfristiga fordringar 2 474 2 124 3 896 3 831

Kassa, bank 226 155 193 54

Eget kapital -1 720 4 356 1 274 7 415

Långfristiga skulder + avsättn 258 0 313 0

Kortfristiga skulder 16 525 8 268 14 684 6 403

Balansomslutning 15 063 12 624 16 271 13 818

Räntabilitet på genomsnittligt 

totalt kapital % neg neg neg neg

Räntabilitet på genomsnittligt 

eget kapital neg neg neg neg

Soliditet neg 35% 8% 54%

Nettoskuldsättningsgrad neg 0.74 7.63 0.33

Räntetäckningsgrad neg neg neg neg

Antal anställda Antal 8 7 8 7

Investeringar

Immateriella 

anläggningstillgångar TSEK 0 869 2 741 1 822

Materiella anläggningstillgångar 0 76 123 152

Likvida medel vid periodens 

början 193 54 54 1 467

Periodens kassaflöde 33 101 139 -1 413

Likvida medel vid periodens slut 226 155 193 54

Resultat per aktie SEK -0.05 -0.06 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 summa 

intäkter. 

Soliditet 

Eget kapital dividerat med balansomslutningen 

Eget kapital 

Summa aktiekapital, bundna reserver och fritt 

eget kapital 

Nettoskuldsättningsgrad 

Räntebärande skulder minus likvida medel 

dividerat med eget kapital 

Räntabilitet på genomsnittligt totalt kapital 

Resultat före finansiella kostnader dividerat med 

genomsnittligt totalt kapital 

Räntetäckningsgrad 

Resultat före finansiella kostnader dividerat med 

finansiella kostnader 

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)

2013-01-01 2012-01-01 2012-01-01 2011-01-01

2013-03-31 2012-03-31 2012-12-31 2011-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 1 107 1 857 9 264 9 116

Övriga rörelseintäkter 3 281 0 2 789 3

Summa intäkter 4 387 1 857 12 053 9 119

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -212 -543 -3 965 -2 356

Övriga externa kostnader -4 821 -2 222 -7 933 -6 278

Personalkostnader -1 428 -1 343 -5 930 -4 852

Avskrivningar -698 -706 -2 803 -2 481

Övriga rörelsekostnader -84 0 -169 0

Summa kostnader -7 241 -4 814 -20 800 -15 968

Rörelseresultat -2 854 -2 957 -8 747 -6 849

Finansiella poster

Finansiella intäkter 0 0 4 26

Finansiella kostnader -139 -102 -524 -551

Summa finansiella poster -139 -102 -521 -525

Periodens resultat efter finans -2 993 -3 059 -9 267 -7 374

Skatt 0 0 0 65

Periodens resultat -2 993 -3 059 -9 267 -7 310

Resultat per aktie (kr) -0.05 -0.06 0.17 -0.18

MIRISKONCERNEN
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Balansräkning (belopp i tkr)

2013-03-31 2012-03-31 2012-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för FoU 4 725 4 971 5 252

Goodwill 1 003 1 637 1 161

Inventarier, verktyg och installationer 214 213 228

Summa anläggningstillgångar 5 942 6 820 6 642

Omsättningstillgångar

Varulager 6 421 3 524 5 540

Kundfordringar 1 078 843 3 093

Övriga fordringar 976 946 586

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 421 335 218

Kassa och bank 226 155 193

Summa omsättningstillgångar 9 122 5 803 9 630

SUMMA TILLGÅNGAR 15 063 12 623 16 272

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital -1 720 4 356 1 274

Långfristiga skulder 258 0 313

Kortfristiga skulder

Kortfristig del av långfristiga skulder 2 666 2 928 2 854

Leverantörsskulder 2 705 2 665 2 737

Checkräkningskredit 1 910 445 1 990

Övriga skulder 5 627 1 203 5 329

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 615 1 026 1 774

Summa kortfristiga skulder 16 525 8 267 14 685

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 15 063 12 623 16 272

Ställda säkerheter 5 190 4 900 5 190

Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga

MIRISKONCERNEN
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Kassaflödesanalys (belopp i tkr)

2013-01-01 2012-01-01 2012-01-01 2011-01-01

2013-03-31 2012-03-31 2012-12-31 2011-12-31

Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital -2 228 -2 346 -6 285 -4 893

Summa förändring av rörelsekapital 2 650 2 535 -309 -2 253

Kassaflöde från den löpande verksamheten 422 189 -6 594 -7 146

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 -945 -2 864 -1 974

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -389 858 9 597 7 707

Periodens kassaflöde 33 101 139 -1 413

Likvida medel vid periodens början 193 54 54 1 467

Likvida medel vid periodens slut 226 155 193 54

MIRISKONCERNEN

 

 

Förändring eget kapital (belopp i tkr)

2013-01-01 

2013-03-13

2012-01-01 

2012-03-31

2012-01-01 

2012-12-31

2011-01-01 

2011-12-31

Eget kapital vid periodens början 1 274 7 415 7 415 6 099

Nyemission 0 0 3 284 1171

Emissionsutgifter 0 0 -158 -2546

Periodens resultat -2 993 -3 059 -9 267 -7309

Eget kapital vid periodens slut -1 719 4 356 1 274 7415
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Resultaträkning (belopp i tkr)

2013-01-01 2012-01-01 2012-01-01 2011-01-01

2013-03-31 2012-03-31 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 -194 -481 -1 449 -1 047

Personalkostnader -252 -233 -1 107 -1 301

Summa kostnader -446 -714 -2 556 -2 348

Rörelseresultat -371 -639 -2 256 -2 048

Finansiella poster

Nedskrivning av andelar i koncernföretag 0 0 0 -1 500

Finansiella kostnader -67 -8 -181 -304

Summa finansiella poster -67 -8 -181 -1 804

Periodens resultat efter finans -438 -647 -2 437 -3 852

Bokslutsdispositioner -4 000 0 -6 403 0

Skatt 0 0 0 0

Periodens resultat -4 438 -647 -8 840 -3 852

MIRIS HOLDING AB
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Balansräkning (belopp i tkr)

2013-03-31 2012-03-31 2012-12-31

TILLGÅNGAR

Tecknat men ej inbetalt kapital

Anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 26 067 26 067 26 067

Summa anläggningstillgångar 26 067 26 067 26 067

Omsättningstillgångar

Fordringar på koncernföretag 978 3 982 5 523

Övriga fordringar 22 95 82

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 56 56 77

Kassa och bank 33 1 54

Summa omsättningstillgångar 1 089 4 134 5 736

SUMMA TILLGÅNGAR 27 156 30 201 31 803

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 21 001 28 294 25 438

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 525 590 683

Övriga skulder 4 955 866 4 990

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 674 450 692

Summa kortfristiga skulder 6 155 1 907 6 365

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 27 156 30 201 31 803

Ställda säkerheter Inga Inga Inga

Ansvarsförbindelser 200 200 200

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. Bolaget bedömer 

att den finansiella ställningen successivt kommer att förbättras i verksamheten under 2013, men 

att Miris för att ta tillvara på den potential, som finns på bolagets marknader samt för att stärka 

balansräkningen, behöver genomföra ett kapitaltillskott. Till följd av koncernens ansträngda 

finansiella ställning kommer Miris att under perioden 5 – 20 juni 2013 genomföra en 

företrädesemission om högst 12,1 mkr med en övertilldelningsoption om högst 2 mkr, enligt ett 

beslut av styrelsen för Miris den 15 maj 2013 om nyemission om högst 60 464 813 aktier med 

företrädesrätt för befintliga aktieägare, villkorat av godkännande av påföljande årsstämma den 

13 juni. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer framgår av årsredovisningen för 2012.  

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 rapport har inte granskats av bolagets revisor. 

Uppsala 2013-05-29 

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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Kommande rapporttillfällen 

Kvartalsrapporter planeras att publiceras: 

Andra kvartalet 2013-08-30 

Tredje kvartalet 2013-11-21 

Bokslutskommuniké 2014-02-15 

 
 

 

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 

  


