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VD har ordet 
Året som gått 

 
Miris utvecklar, producerar och säljer instrument för analys av innehållet i vätskor. De vätskor som 
bolaget fokuserar på är mejerimjölk, bröstmjölk och flytande läkemedel. Under 2008 har 
försäljningen mer än fördubblats jämfört med året innan. Att den inte blev större beror på tre saker, 
begränsade interna resurser, ett dystert investeringsklimat då sjukhusen fått inköpsrestriktioner och 
skjuter sina investeringar framför sig samt de långa införsäljningscyklerna av produkten. Under 2008 
har, utöver analys av mejerimjölk, två nya tillämpningar tillkommit. Dels bröstmjölksanalys för 
neonatalkliniker och humana mjölkbanker för att möjliggöra individuell nutrition (näringstillförsel) 
av förtidigt födda barn dels kontrollanalys av flytande läkemedel under produktion. Miris bedömer 
att analys av bröstmjölk kan ge bolaget goda intäkter på kort sikt och bidra till god lönsamhet på 
längre sikt. Införsäljningsarbetet av analys av bröstmjölk har nått långt med många goda referenser. 
Marknaden för bröstmjölksanalys i Norden får anses som etablerad med flera försäljningar till 
ledande sjukhus under året. I mejerisegmentet har det från kunder framkommit flera önskemål om ett 
mer automatiserat instrument, vilket uppmärksammats av Miris som har utvecklat en ny generation 
instrument för detta ändamål. Inom läkemedelsområdet lyckades Miris få instrumentet kvalificerat 
hos läkemedelsföretaget Fresenius-Kabi för löpande kontrollanalyser inom produktionen av flytande 
läkemedel. Detta är en stor framgång för Miris och framförallt en kvalitetsstämpel för Miris produkt. 
När ekonomiska förutsättningar finns för satsningar bedöms applikationsområdet bli ett prioriterat 
område. Under 2008 har arbetet med underlag till serieproduktionen av den nya generationens 
instrument slutförts, vilket ger Miris kapacitet att möta en förväntad efterfrågeökning. De första nya 
instrumenten kommer att levereras första halvåret 2009. 
 
Utsikter 
 
Miris kommer att påverkas av det allmänna konjunkturläget vilket riskerar att vissa försäljningar till 
framförallt sjukhus kan komma att senareläggas. Dock märks inom segmentet bröstmjölk att alla 
geografiska marknader har en ökad efterfrågan (offertförfrågningar) i takt med att vetenskapliga 
artiklar publiceras och fler sjukhus börjar använda Miris instrument. De marknader inom EU som har 
börjat bearbetas är England, Spanien och Italien. Fokus kommer därför i första hand att ligga på detta 
segment och en fortsatt positiv marknadsutveckling inom området kan förväntas. 
 
USA är en intressant geografisk marknad med många förfrågningar om bröstmjölksanalys. En 
satsning i USA är emellertid förenad med stora kostnader för bl.a. FDA godkännande och för 
marknadssatsningar. Bolaget planerar för en godkännandeprocedur i USA och för en introduktion av 
produkten på denna marknad när tillräckliga resurser finns tillgängliga. 
 
Det andra fokusområdet för Miris är mejerisegmentet där ett globalt nät av distributörer har börjat att 
byggas upp för den nya generationens instrument. Det automatiserade instrumentet förväntas öppna 
nya kundsegment för såväl nuvarande som nytillkommande distributörer. 
 
Ett flertal nya tillämpningar med stor potential för Miris instrument har identifierats under 2008, t.ex. 
analys av flytande läkemedel, näringslösningar m.m., vilket bådar gott inför framtiden. 
 
Uppsala i april 2009 
Tony Malmström 
VD Miris Holding AB 
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Miriskoncernen – en kort presentation 
 

Miris utvecklar, tillverkar och säljer analysinstrument som används för analys av vätskor. Instrumenten bygger 
på en innovativ uppfinning, som är patentskyddad i USA och patentsökt i EU och Indien. Miris har idag två 
huvudområden, dels inom livsmedel för ko- och buffelmjölksanalys och dels inom sjukhus för analys av 
bröstmjölk. Inom läkemedelsproduktion har bolaget initierat analys av flytande läkemedel baserat på samma 
uppfinning. Även fasta livsmedel som konverterats till vätska kan analyseras på liknande sätt. 

 
 

Marknad 
 
Under det senaste året har kvalitet på livsmedel, och speciellt mjölkkvalitet har fått stor uppmärksamhet  i och 
med Melamin-skandalen i Kina. Att bygga in en kvalitetskultur i livsmedelshanteringen och införa 
kontrollsystem mot fusk tar lång tid. I Melamin-skandalen blev det uppenbart att manipulation av 
mjölksammansättningen för att lura betalningssystemet fick katastrofala följder med dödsfall och stora 
ekonomiska konsekvenser för det kinesiska samhället. Det är inte bara i Kina som fusk förekommer utan även i 
Indien, som är världens största mjölkproducerande land, är vatteninblandning i mjölken ett välkänt fenomen för 
att lura betalningssystemet. 
 
Mjölk behöver analyseras med avseende på sammansättning, dels för betalningsändamål, dels för upptäckt av 
inblandning av oönskade tillsatser i mjölken, exempelvis vatten. Det senare kan förorsaka stora hälsoproblem då 
vattenkvaliteten i många utvecklingsländer är undermålig. Med Miris analysinstrument kan mjölkens 
sammansättning analyseras för att rätt betalning skall kunna ges till producenterna och också för att 
vatteninblandning eller otillåtna tillsatser i mjölken skall kunna detekteras. Miris instrument placeras med fördel 
så tidigt som möjligt i mjölkproducentkedjan för att upptäcka dålig råvara innan den kommer in i 
livsmedelsproduktionen. På mejerier används instrumentet för att optimera produktionen och kontrollera 
kvaliteten. 
 
Ett område som har blivit högintressant för Miris är analys av bröstmjölk. Under året har ett flertal auktoriteter 
(Peter Hartman, Staffan Polberger, etc.) inom nutrition (näringstillförsel) för prematura (förtidigt födda) barn 
visat på fördelar med en snabb tillförlitlig och individuell mätmetod. Forskningsrapporter, som pekar på hur 
viktig bröstmjölkens kvalitet är för att spädbarn skall utvecklas normalt, har publicerats. Speciellt för de förtidigt 
födda barnen är mjölkens sammansättning av olika näringsämnen mycket viktig. Med Miris instrument kan 
bröstmjölken analyseras och därmed kan sammansättningen optimeras efter det behov som de förtidigt födda 
barnen har. En annan tillämpning där bröstmjölken behöver analyseras är vid mjölkbankerna där den analyseras 
med avseende på sammansättning och otillåten vatteninblandning innan den pastöriseras och fryses ner. 
 
Ytterligare en marknad som  är intressant för Miris är inom läkemedelsområdet där behovet av enkel, robust och 
snabb kvalitetssäkring av produktion av flytande läkemedel och näringslösningar är stort. Med Miris instrument 
kan flera komponenter i läkemedel analyseras snabbt och med tillräcklig precision. Miris instrument har blivit 
kvalificerat av Fresenius-Kabi för rutinmässig produktionskontroll i deras produktionsanläggningar. Miris 
produkt har därigenom fått en kvalitetsstämpel för analys av flytande läkemedel. 
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Aktiekapital och aktiekapitalets utveckling 
 
 
Aktiekapital 
 

• Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor. 
• Antalet aktier skall vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000. 
• Registrerat aktiekapital är 6 747 000 kronor. 
• Antalet aktier är 8 433 750 
• Kvotvärdet är 0,80 kronor * 
• Aktierna har emitterats enligt Aktiebolagslagen och är utgivna i svenska kronor. 
• Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat 

samt berättigar till en röst på bolagsstämman. Varje aktie har en röst. 
• Aktierna i Miris Holding AB är registrerade i ett datoriserat kontobaserat system för registrering 

av aktier, som administreras av Euroclear Sweden AB (”Euroclear” tidigare VPC AB). 
• Bolaget har emitterat 72919 teckningsoptioner som har tecknats av Miris AB.  

 

 
Aktiekapitalets utveckling 
 
År  Händelse Kvotvärde* Ökning  Ökning  Totalt antal Totalt  

aktier   aktiekapital aktier  aktiekapital 

2005   Bolagsbildning      1      100 000    100 000    100 000    100 000 
2006  Split 1:1,25 0,80       25 000   -    125 000    100 000 
2006  Apportemission 0,80  5 208 750 4 167 000 5 333 750 4 267 000 

2006  Nyemission 0,80  1 025 000    820 000 6 358 750 5 087 000 

2007  Nyemission 0,80  1 300 000 1 040 000 7 658 750 6 127 000 

2008  Nyemission 0,80     775 000    620 000 8 433 750 6 747 000 

 
* Kvotvärde ersätter nominellt belopp. (Kvotvärde=Aktiekapital/antal aktier) 
 
Regelverk 
 
Bolaget avser följa all lagstiftning, författningar och rekommendationer som är tillämpliga på publika 
bolag som är noterade på Aktietorget. Bl.a. följande regelverk är tillämpliga; Aktiebolagslagen och 
Lagen om handel med finansiella instrument. 
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Miris-aktien 
 

 

 
                     Graferna ovan är hämtade från www.avanza.se och beskriver Miris-aktiens utveckling (blå kurva)  från 01/01-2008 till 31/12-2008 i  

                      jämförelse med OMXSPI (brun kurva). 

 

Miris Holding AB:s aktier noterades på Aktietorget den 22 juni 2006. En handelspost omfattar 500 
aktier. ISIN-kod är: SE0001717323. Före noteringen på Aktietorget fanns det inte någon officiell 
marknadsplats för bolagets aktier. Miris Holding AB har i syfte att säkerställa att aktieägare och övriga 
aktörer på marknaden erhåller korrekt, omedelbar och samtidig information om bolagets utveckling 
träffat ett avtal med Aktietorget om informationsgivning. Allmänheten kan kostnadsfritt prenumerera på 
bolagets pressmeddelanden och rapporter genom att anmäla intresse för detta på Aktietorgets hemsida 
www.AktieTorget.se. Aktietorget tillhandahåller ett effektivt, rikstäckande system för handel med aktier 
i de bolag som är noterade på Aktietorgets lista.  
 

Ägarförhållanden 
Ägarförteckning baserad på den offentliga aktieboken per 2008-03-31 
 
Namn        Antal aktier  Andel av röster och kapital  
 
Lars-Ove Sjaunja      1 052 950  12,48% 
Tony Malmström      1 017 928  12,07% 
Kerstin Svennersten-Sjaunja     1 000 912  11,87% 
Dan Lindqvist          888 811  10,54% 
Övriga        4 046 581  53,04% 
 
Totalt        8 433 750           100,00% 

 
Av aktieboken framgår att det den 31 mars 2008 fanns 209 aktieägare i offentlig aktiebok och 436 
aktieägare i offentlig förvaltarförteckning. Utöver ovanstående aktieägare finns det ingen av bolaget 
känd enskild aktieägare som äger mer än 5 % av aktierna. 
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Insynspersoner med aktieinnehav i Miris är: 
 
Insynspersoner    Antal aktier  Förändring  Andel av röster och kapital 
 
Lars-Ove Sjaunja    1 052 950  + 12 000 12,48% 
Tony Malmström    1 017 928  + 1000  12,07% 
Kerstin Svennersten-Sjaunja   1 000 912    11,87% 
Dan Lindqvist     888 811   10,54% 
Thomas Halvorsen    164 150    1,95% 
Tomas Matsson    15 000  +15 000  0.18% 
Christer Sjölin     10 000  +10 000  0.12% 
Christina Tham    3000   -2000   0.04% 
 

 
Styrelseaktieägarprogrammet 2008/2015 
 
I syfte att kunna attrahera, motivera och behålla styrelseledamöter till Miris, samt ge möjlighet för 
styrelseledamöterna att ha ett ekonomiskt intresse i Miris jämförligt med aktieägarnas, är avsikten 
att underlätta för styrelseledamöter att erhålla en del av styrelsearvodet i form av 
Styrelseaktieägarprogrammet. Detta program innebär att styrelseledamöterna avstår en del av sin 
kontanta ersättning och istället erhåller ett antal så kallade Styrelseaktier med motsvarande värde. En 
Styrelseaktie är egentligen en option (motsvarande en personaloption) med lösenpris nominellt 
värde och med ett maximalt 7-årigt liv, och får en ekonomisk avkastningsprofil motsvarande en 
riktig aktie. 
För Miris’s del minskas de kontanta utläggen för kompensation till styrelseledamöter, 
vilket också har ett stort värde för Miris i nuvarande ekonomiska läge. Bolaget kommer att behöva betala 
framtida arbetsgivaravgifter i samband med utnyttjande av Styrelseaktier för förvärv av aktier. Aktieägarna 
får en mycket begränsad förhöjd utspädning men kommer istället att äga ett Miris med något förbättrad likviditet. 
Aktieägarna och styrelseledamöterna får parallella intressen. Programmet möjliggör för styrelseledamoten att 
kunna bygga upp ett innehav av aktier över tiden på ett kostnadseffektivt sätt. Sammantaget bedömer styrelsen 
att programmet är till gagn för samtliga intressenter, d.v.s. aktieägarna, bolaget och styrelseledamöterna. 
Programmet beskrivs i detalj på Miris hemsida (www.miris.se) , under fliken investor relations, styrelsens 
fullständiga förslag till beslut. Hittillsvarande tilldelning framgår av Förvaltningsberättelsen under avsnittet 
Ekonomi på sida 9 i denna årsredovisning.
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Förvaltningsberättelse 
 
Styrelsen och verkställande direktören för Miris Holding AB (publ.) avger härmed förvaltningsberättelse 
och redovisningshandlingar för verksamhetsåret 2008, bolagets och Miriskoncernens tredje 
verksamhetsperiod. 
 
Bakgrund 
 
Miris Holding AB bildades 2005-12-02 och koncernens verksamhet startade 2006-01-09 när det helägda 
dotterbolaget Miris AB förvärvades och Miriskoncernen (fortsättningsvis kallad Miris) bildades. Eftersom 
Miris AB hade brutet räkenskapsår omfattade koncernens räkenskaper 18 månader för Miris AB, men bara 
drygt 12 månader för moderbolaget. Denna räkenskapsperiod löpte ut 2006-12-31, varefter kalenderåret är 
räkenskapsperiod. 
 
Under 2005/2006 publicerade Miris Holding AB ett noteringsprospekt inför noteringen på Aktietorget i 
juni samt ett nyemissionsprospekt i november. Särskilt nyemissionsprospektet från 2006 ger en fördjupad 
beskrivning rörande Miris AB’s historik och ekonomiska utveckling, koncernens produkter och marknader 
samt de riskfaktorer som kan ha en negativ inverkan på verksamheten i koncernen. Prospekten finns 
tillgängliga på bolagets hemsida www.miris.se . 
 
Styrelsen planerade för att genomföra en större traditionell företrädesemission i slutet av år 2007 med syfte 
att säkra koncernens riskkapitalförsörjning på lång sikt. Förberedelsearbetet var i stort sett klart, men när 
aktiemarknaden försvagades markant beslöt styrelsen att avvakta utvecklingen. Aktiemarknaden 
försvagades dessvärre ytterligare, varför styrelsen beslöt om en mindre riktad  nyemission till 
institutionella placerare av 775 000 aktier till en kurs 6.00 kr, vilket tillförde bolaget brutto 4.65 Mkr i 
början av 2008. 
 
Styrelsens arbete under verksamhetsåret 
 
Vid årsstämman i juni utökades styrelsen till sju personer. Stämman beslutade att välja Tomas Matsson (nyval), 
Ingemar Kihlström (nyval), Christer Sjölin (nyval), Tony Malmström (omval), Lars-Ove Sjaunja (omval), 
Kerstin Svennersten-Sjaunja (omval) och Dan Lindqvist (omval). Stämman beslutade utse Tomas Matsson till 
styrelsens ordförande efter Kerstin Svennersten-Sjaunja. Thomas Halvorsen avgick som ledamot men står tills 
vidare kvar som styrelsens rådgivare.Styrelsens ledamöter presenteras på sidorna 42-45. Styrelsen har under 
verksamhetsåret haft 11 protokollförda sammanträden.  
 
Styrelsens arbete under verksamhetsåret har dominerats av prioriteringar dels av koncernens knappa 
personella och ekonomiska resurser, dels av finansieringsfrågor.  
 
Den ny generationen av instrumenten för serieproduktion tagits fram med produktionspartnern Leab. 
Försäljningen inom området bröstmjölk har successivt ökat efter stora marknadsföringsinsatser. Miris 
instrument har under året dessutom blivit kvalificerat för användning i Fresenius-Kabis produktion av 
flytande läkemedel. 
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Ekonomi 
 
Koncernens omsättning under året uppgick till  2 653 tkr (1 053 tkr föregående år), vilket är mer än en 
fördubbling jämfört med föregående år. Fjärde kvartalets försäljning var den högsta någonsin, 955 tkr. 
 
Periodens resultat blev - 4 422 tkr (-4 625 tkr föregånde år). Utbetalningar utöver ordinarie var relaterade till 
investeringar i produktion av den nya generationen instrument samt marknadssatsningar i framför allt England, 
Australien och Spanien inom bröstmjölksanalys. Dessutom uppgick kostnader i samband med nyemission till 
närmare 400 tkr. 
 
Koncernens personalkostnader uppgick till  2651 tkr (2504 tkr) och beskrivs närmare i redovisningsnot 3. De fast 
anställda vid periodens slut var VD, vVD och en supporttekniker. Inköpen för utvecklingsarbeten 
(investeringarna) uppgick till 1489 tkr (953 tkr) under året. Avskrivningstiden för dessa kostnader är 5 år. Årets 
avskrivningar uppgick till 597 tkr (485 tkr).  
 
Under verksamhetsåret har dotterbolaget Miris AB tecknat 72 919 teckningsoptioner i Miris Holding AB. Dessa 
optioner har emitterats vederlagsfritt för att infria Miris Holding AB:s åtaganden i samband med 
Styrelseaktieprogrammet 2008/15, som beslutades av årsstämman i Miris Holding AB. Teckningen är registrerad 
av Bolagsverket. Maximal utspädning uppgår därmed till mindre än 0.9 procent. I samband med 
halvårsrapporten, niomånadersrapporten och boklutskommunikén har 54684 teckningsoptioner tilldelats 
styrelseledamöter,varav styrelsens ordförande Tomas Matssson (31 248 teckningsoptioner) samt 
styrelseledamöterna Christer Sjölin (15 624 teckningsoptioner) och Ingemar Kihlström (7 812 
teckningsoptioner). I enlighet med villkoren sker tilldelning av resterande teckningsoptioner i samband rapporten 
för första kvartalet 2009. Fullständiga villkor finns på Miris hemsida www.miris.se under investor, årstämma, 
styrelsen fullständiga förslag. 
 
Koncernens resultatutveckling och ekonomiska ställning under verksamhetsåret framgår av bifogade resultat- 
och balansräkningar.  
 
För att säkerställa bolagets likviditet i slutet av år 2008 gav enskilda styrelseledamöter ett 
likviditetstillskott i form av lån till Miris Holding AB på 1 MSEK. Dessa lån avses att omvandlas till 
aktiekapital på marknadsmässiga villkor genom nyemission. Förslaget till nyemission kommer att 
föreläggas årsstämman. 
 
Moderbolaget 
 
Moderbolagets verksamhet består främst av att äga och förvalta aktier i dotterbolag samt att svara för 
vissa koncernövergripande funktioner. Koncernen har ett helägt dotterbolag, Miris AB, i vilket den 
rörelsedrivande verksamheten huvudsakligen sker. Moderbolaget och dotterbolaget har identiska styrelser.  
Moderbolagets omsättning uppgick till 600 tkr (621 tkr föregående verksamhetsperiod) vilket helt bestod 
av internt sålda tjänster. Moderbolaget har belastats med kostnader för ledande befattningshavare, 1061 
tkr (1028 tkr föregående period), samt övriga externa kostnader, 434 tkr (686 tkr), i huvudsak direkta 
finansierings- och noteringskostnader. Resultatet före skatt uppgick till -1269 tkr (-1079 tkr).  
Härutöver har moderbolaget avgivit kapitaltillskott till Miris AB under året med 3 500  tkr. 
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Förslag till resultatdisposition 
 
Styrelsen föreslår att räkenskapsperiodens förlust i moderbolaget, 1 268 619 kr, överförs i ny räkning. 
Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsperioden.    
  
Forskning & Utveckling 
 
Miris har i USA, Europa och Indien patentsökt (PCT-patent) en viktig applikation som används i 
analysinstrumententen. Patentet godkändes i USA 2006. 
 
Utvecklingsarbetet i koncernen har intentifierats under verksamhetsåret. Miris ABs forskning och 
utveckling har slutfört arbetet med den nya teknikplattform, som med hjälp av godkänd MIR-teknologi 
används för analys av vätskor. Denna plattform kan konfigureras med hjälp av mjukvaror och 
kalibreringar för nya applikationsområden. Bolagets teknikplattform gör att analysinstrumenten på kort tid 
och till låga kostnader kunnat anpassas till nya användningsområden (t.ex. analys av flytande läkemedel.) 
Andra intressenter har sett möjligheten att använda Miris teknik för att konstruera lågpris on-line sensorer. 
On-line sensorer för analyser i realtid och sensorer där analysen sker direkt i flödet kan utvecklas på sikt. 
 
 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
 
Ytterligare kapitaltillskott har skett efter årsskiftet där 550 tkr tillförts i form av lån från i huvudsak 
styrelseledamöter i Miris Holding AB. Även dessa lån avses omvandlas till aktiekapital genom 
nyemission. 
 
I Miris AB har ett brygglån från Almi på 1.5 MSEK med en återbetalningstid på 6 månader tagits som en 
brygga till dess ytterligare kapitaltillskott i form av emission och/eller lönsamhet genom försäljning nås.  
 
En första serie av den nya generationen instrument har producerats av Leab i Järlåsa som kommer att vara Miris 
produktionspartner. Dels kommer en ny automatiserad variant av instrumentet avsedd för mejerimarknaden, dels 
en ersättare för dagens instrument för att möta efterfrågan på bröstmjölksmarknaden. 
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Flerårsöversikt 

 
Koncernen bildades vid årsskiftet 2005/2006. Uppgifterna för tiden dessförinnan avser Miris AB, koncernens rörelsedrivande dotterbolag.  

 

 
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 

Skuldsättningsgrad 
Räntebärande skulder 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 utelöpande aktier 
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Koncernresultaträkning  Not 2008 2007
     
Nettoomsättning   2 652 734 1 052 915
Övriga rörelseintäkter   3 092 54 571
   2 655 826 1 107 486
   
Rörelsens kostnader   
Råvaror och förnödenheter   -749 156 -350 991
Övriga externa kostnader  2 -2 613 976 -2 314 669
Personalkostnader  3 -2 651 336 -2 504 477
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 

  
-634 079 -522 405

Summa rörelsens kostnader   -6 648 547 -5 692 542
   
Rörelseresultat   -3 992 721 -4 585 056
   
Resultat från finansiella poster   
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   14 024 19 727
Räntekostnader och liknande resultatposter   -443 568 -59 826
Summa resultat från finansiella investeringar   -429 544 -40 099
   
Årets förlust   -4 422 265 -4 625 155
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Koncernbalansräkning  Not 2008-12-31 2007-12-31
     
Tillgångar   
   
Anläggningstillgångar   
   
Immateriella anläggningstillgångar   
Balanserade utgifter för forsknings- och 
utvecklingsarbeten och liknande arbeten 

 4 
2 523 089 1 630 712

     
Materiella anläggningstillgångar   
Inventarier, verktyg och installationer  5 65 476 102 822
Summa anläggningstillgångar   2 588 565 1 733 534
     
Omsättningstillgångar   
   
Varulager m m   
Varor under tillverkning   300 480 369 980
Färdiga varor och handelsvaror   646 006 438 040
   946 486 808 020
     
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar   629 786 499 724
Övriga kortfristiga fordringar   262 068 29 884
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  6 249 633 239 135
   1 141 487 768 743
     
Kassa och Bank   239 499 139 205
Summa omsättningstillgångar   2 327 472 1 715 968
Summa tillgångar   4 916 037 3 449 502
   
Skulder och eget kapital   
   
Eget kapital  7 
   
Bundet eget kapital   
Aktiekapital   6 747 000 6 127 000
     
Fritt eget kapital   
Överkursfond   8 609 500 1 353 250
Balanserad vinst eller förlust   -9 939 581 -2 088 144
Årets resultat   -4 422 265 -4 625 185
   -5 752 346 -5 360 079
Summa eget kapital   994 654 766 921
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Koncernbalansräkning  Not      2008-12-31     2007-12-31        
   
Långfristiga skulder   
Checkräkningskredit  8 - 253 111
Övriga långfristiga skulder   1 197 736 1 345 555
     
Kortfristiga skulder   
Skulder till kreditinstitut   231 468 223 912
Förskott från kunder   - 195 232
Leverantörsskulder   850 569 212 882
Övriga kortfristiga skulder   1 088 604 74 636
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  9 553 006 377 253
Summa kortfristiga skulder   2 723 647 1 083 915
Summa skulder och eget kapital   4 916 037 3 449 502
   
   
   
Ställda säkerheter  10 1 400 000 1 400 000
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Kassaflödesanalys för koncernen (i tkr) 2008 2007
   
Den löpande verksamheten 
Rörelseresultat före finansiella poster -3 992 721 -4 585 086
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm 634 079 522 405
 
Erhållen ränta 14 024 19 727
Erlagd ränta och andra finansieringskostnader -443 568 -59 826
 -3 788 186 -4 102 780
Ökning/minskning varulager -138 467 280 687
Ökning/minskning kundfordringar -130 062 -388 440
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -242 683 104 719
Ökning/minskning leverantörsskulder 637 687 -721 477
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder -5 511 258 404
Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 657 222 -4 568 887
 
Investeringsverksamheten 
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -1 489 110 -952 656
Investeringar i materiella anläggningstillgångar - -99 064
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 489 110 -1 051 720
 
Finansieringsverksamheten 
Nyemission 4 650 000 -
Förändring upptagna lån 606 626 104 869
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 5 249 070 104 869
 
Årets kassaflöde 100 294 -5 515 738
Likvida medel vid årets början 139 205 5 654 943
Likvida medel vid årets slut 239 499 139 205
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Moderbolagets resultaträkning  Not 2008 2007
     
Nettoomsättning   - 21 250
Övriga rörelseintäkter  11 600 000 600 000
   600 000 621 250
   
Rörelsens kostnader   
Övriga externa kostnader  2 -434 143 -686 047
Personalkostnader  3 -1 061 379 -1 027 806
Summa rörelsens kostnader   -1 495 522 -1 713 853
   
Rörelseresultat   -895 522 -1 092 603
   
Resultat från finansiella poster   
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   10 399 15 706
Räntekostnader och liknande resultatposter   -383 496 -2 326
Summa resultat från finansiella poster   -373 097 13 380
   
Resultat efter finansiella poster   -1 268 619 -1 079 223
   
Årets förlust   -1 268 619 -1 079 223
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Moderbolagets balansräkning  Not 2008-12-31 2007-12-31
     
Tillgångar   
   
Anläggningstillgångar   
Finansiella anläggningstillgångar   
Andelar i koncernföretag  12, 13 13 667 000 10 167 000
Summa anläggningstillgångar   13 667 000 10 167 000
     
Omsättningstillgångar   
Kortfristiga fordringar   
Fordringar hos koncernföretag  11 1 560 514 599 064
Övriga kortfristiga fordringar   705 24 598
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  6 72 071 56 651
   1 633 290 680 313
     
Kassa och bank   152 601 125 443
Summa omsättningstillgångar   1 785 891 805 756
Summa tillgångar   15 452 891 10 972 756
   
   
Eget kapital och skulder   
   
Eget kapital  7 
   
Bundet eget kapital   
Aktiekapital   6 747 000 6 127 000
     
Fritt eget kapital   
Överkursfond   10 500 250 6 470 250
Ovillkorat aktieägartillskott   226 250 226 250
Balanserat resultat   -2 074 028 -994 805
Årets förlust   -1 268 619 -1 079 223
   7 383 853 4 622 472
Summa eget kapital   14 130 853 10 749 472
Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder   3 169 37 500
Övriga kortfristiga skulder   1 039 905 24 109
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  9 278 964 161 675
Summa kortfristiga skulder   1 322 038 223 284
Summa eget kapital och skulder   15 452 891 10 972 756
   
   
Ställda säkerheter   Inga Inga
   
Ansvarsförbindelser   Inga Inga
  
   
   
 



 

18 

 
Kassaflödesanalys för moderbolaget  Not 2008 2007
     
Den löpande verksamheten   
Rörelseresultat före finansiella poster   -895 522 -1 092 603
   
Erhållen ränta   10 399 15 706
Erlagd ränta   -383 496 -2 326
   -1 268 619 -1 079 223
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar   -952 977 -508 155
Ökning/minskning leverantörsskulder   -34 331 -611 243
Ökning/minskning övriga kortfristiga 
rörelseskulder 

  
133 085 -555 797

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -2 122 842 -2 754 418
   
Investeringsverksamheten   
Investeringar i dotterbolag  13 -3 500 000 -2 500 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -3 500 000 -2 500 000
   
Finansieringsverksamheten   
Nyemission   4 650 000 -
Upptagna lån   1 000 000 -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   5 650 000 0
   
Årets kassaflöde   27 158 -5 254 418
Likvida medel vid årets början   125 443 5 379 861
Likvida medel vid årets slut   152 601 125 443
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Noter, gemensamma för moderbolag och koncern 

 Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisningarna har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. 
 
Utländska valutor 
Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.  
 
Intäkter 
Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. 
Försäljning redovisas netto efter moms, rabatter och kursdifferenser vid försäljning i utländsk valuta.  
 
Lånekostnader 
Samtliga lånekostnader redovisas som kostnader i den period till vilken de hänför sig. 
 
Inkomstskatter 
Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från 
skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade 
och med stor säkerhet kommer att fastställas. 
För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i 
resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. 
Uppskjuten skatt avseende framtida skatteeffekter redovisas inte i resultat- och balansräkningarna. 
 
Immateriella tillgångar 
Forskning och utveckling  
Utgifter för forskning kostnadsförs omedelbart. Utgifter avseende utvecklingsprojekt (hänförliga till konstruktion 
och test av nya eller förbättrade produkter) balanseras i bolaget som immateriella tillgångar i den omfattning som 
dessa utgifter förväntas generera framtida ekonomiska fördelar. Övriga utvecklingsutgifter kostnadförs i takt med 
att de uppkommer. Utvecklingskostnader som tidigare kostnadsförts balanseras inte som tillgång i senare 
perioder. Ränta på kapital som har lånats för att finansiera ett utvecklingsprojekt räknas in i anskaffningsvärdet 
till den del räntan hänför sig till utvecklingsperioden. Övriga lånekostnader redovisas som kostnader. 
Utvecklingskostnader som balanserats skrivs av linjärt över den period som de förväntade fördelarna beräknas 
komma företaget tillgodo och från den tidpunkt då kommersiell produktion påbörjas. Avskrivningstiden 
överstiger inte fem år.  
 
Materiella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för 
förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för 
reparation och underhåll redovisas som kostnader.  
Samtliga lånekostnader redovisas som kostnader i den period de uppkommer. 
Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider 
tillämpas: 
 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 år 
Inventarier, verktyg och installationer 5 år 
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Nedskrivningar 
När det finns en indikation på att en tillgång eller en grupp av tillgångar minskat i värde görs en bedömning av 
dess redovisade värde. I de fall det redovisade värdet överstiger det beräknade återvinningsvärdet skrivs det 
redovisade värdet omedelbart ner till detta återvinningsvärde. I de fall goodwill hänför sig till en grupp av 
tillgångar, för vilken ett nedskrivningsbehov konstaterats föreligga, fördelas nedskrivningsbeloppet först till 
goodwill samt därefter till övriga tillgångar i proportion till deras redovisade värden. För immateriella tillgångar 
med en nyttjandetid som överstiger 20 år eller som ännu inte är färdiga att användas sker en prövning av 
eventuellt nedskrivningsbehov en gång per år, oberoende av om en indikation på värdenedgång föreligger eller 
ej. Nedskrivningarna ingår i resultaträkningens post Kostnad för sålda varor.  
 
En tidigare nedskrivning av en tillgång återförs när det har skett en förändring i de antaganden som vid 
nedskrivningstillfället låg till grund för att fastställa tillgångens återvinningsvärde. Det återförda beloppet ökar 
tillgångens redovisade värde, dock högst till det värde tillgången skulle ha haft (efter avdrag för normala 
avskrivningar) om ingen nedskrivning gjorts. 
 
Kundfordringar   
Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för 
individuellt bedömda osäkra kundfordringar. 
 
Låneskulder   
Låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det 
redovisade beloppet från det belopp som skall återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden 
såsom räntekostnad eller ränteintäkt över lånets löptid. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det 
redovisade beloppet och det belopp som skall återbetalas. 
Upphörande av redovisning av finansiella skulder sker först när skulderna har reglerats genom återbetalning eller 
att dessa efterskänkts. 
Alla transaktioner redovisas på likviddagen. 
 
Varulager 
Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. För homogena varugrupper tillämpas kollektiv värdering. 
 
Koncernredovisning 
I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av 
rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. 
 
Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid 
förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I 
koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter 
förvärvet. 
 
Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet. 
 
I moderbolagets bokslut redovisas andelar i dotterföretag till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella 
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nedskrivningar.  
 

Not 2 Ersättning till revisorerna 

 Koncernen  Moderbolaget 
 2008 2007 2008 2007
      
  
Revision  
Gustafssons Revisionsbyrå 76 275 89 775 39 275 31 350
  
Andra uppdrag än 
revisionsuppdraget 

 

 - 2 375 - -
Summa 76 275 92 150 39 275 31 350
  
 

Not 3 Personal 

 Koncernen  Moderbolaget 
 2008 2007 2008 2007
      
Medelantalet anställda  
  
Kvinnor 1,00 1,00 - -
Män 2,00 2,65 1,00 1,00
Totalt 3,00 3,65 1,00 1,00
      
Löner, ersättningar, sociala 
avgifter och pensionskostnader 

 

  
Löner och ersättningar till 
verkställande direktören 691 384 666 018

 
691 384 666 018

Löner och ersättningar till ledande 544 680 547 200 - -
befattningshavare  
Löner och ersättningar till övriga 
anställda 513 498 413 044

 
- -

 1 749 562 1 626 262 691 384 666 018
Sociala avgifter enligt lag och avtal 499 855 483 332 193 918 196 206
Pensionskostnader för verkställande 
direktören 156 180 156 180

 
156 180 156 180

Pensionskostnader för styrelsen 164 899 171 399 - -
Pensionskostnader för övriga 
anställda 19 824 25 420

 
- -

Totalt 2 590 320 2 462 593 1 041 482 1 018 404
  
 
Styrelsearvode har utgått med 50 tkr samt s.k. styrelseaktier motsvarande 350 tkr i enlighet med årsstämmans beslut. Här utöver  har en styrelseledamot 

fakturerat bolaget 50 tkr för tjänster utöver ordinarie styrelsearbete. Ledande befattningshavare i Miris är VD och vVD. Dessa har under vissa förutsättningar 

rätt till rörlig lön, men sådan har ej utgått under perioden De har också normala tjänstepensioner med rätt till pension från 65 års ålder. Vid uppsägning från 

bolagets sida gäller en uppsägningstid om sex månader jämte avgångsvederlag motsvarande fast lön under högst 18 månader med full avräkning mot ny lön. 
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Not 4 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 

 Koncernen  Moderbolaget 
 2008 2007 2008 2007
      
Ingående anskaffningsvärden 3 649 433 2 696 777 - -
Inköp 1 489 110 952 656 - -
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 5 138 543 3 649 433

 
0 0

  
Ingående avskrivningar -2 018 721 -1 533 676 - -
Årets avskrivningar -596 732 -485 045 - -
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -2 615 453 -2 018 721

 
0 0

  
Utgående restvärde enligt plan 2 523 090 1 630 712 0 0
  
 

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer 

 Koncernen  Moderbolaget 
 2008 2007 2008 2007
      
Ingående anskaffningsvärden 194 777 95 710 - -
Inköp - 99 067 - -
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 194 777 194 777

 
0 0

  
Ingående avskrivningar -91 955 -54 592 - -
Årets avskrivningar -37 346 -37 363 - -
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -129 301 -91 955

 
0 0

  
Utgående restvärde enligt plan 65 476 102 822 0 0
  
 

Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

 Koncernen  Moderbolaget 
 2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31
      
  
Förutbetalda hyror 88 117 84 906 - -
Övriga poster 161 517 154 229 72 071 56 651
Summa 249 634 239 135 72 071 56 651
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Not 7 Förändring av eget kapital 

Koncernen Aktie- 
kapital 

Ej reg 
aktiekapi

tal 

Bundna 
reserver 

Fria 
reserver 
och årets 
resultat 

Summa 
 eget 

 kapital 

      
Eget kapital 2007-12-31 6 127 000 - - -5 360 081 766 919 

Aktiekapital registrerat - - - - - 
Årets resultat - - - - - 
Eget kapital 2008-12-31 6 127 000 0 0 -5 360 081 766 919 

      
I bundna reserver ingår kapitalandelsfond med 0 tkr 
Ackumulerade omräkningsdifferenser som redovisats direkt mot eget kapital var 0 tkr  
      
  
Koncernen Aktie-

kapital
Ej reg 

aktiekapital
Bundna 
reserver 

Fria reserver 
och årets 

resultat

Summa
 eget

 kapital

 

Eget kapital 2007-12-31 6 127 000 - - -5 360 081 766 919  
Aktiekapital registrerat 620 000 - - - 620 000  
Nyemission - - - 4 030 000 4 030 000  
Årets resultat - - - -4 422 265 -4 422 265  

Eget kapital 2008-12-31 6 747 000 0 0 -5 752 346 994 654  
 
Aktiekapitalet består av 8 433 750 st A-aktier med kvotvärde 0,8 kr 
Företaget innehar 0 st egna A-aktier. 
 
 Not 8 Checkräkningskredit 

 Koncernen  Moderbolaget 
 2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31
      
Beviljat belopp på 
checkräkningskredit uppgår till 500 000 500 000

 
- -

  
Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

 Koncernen  Moderbolaget 
 2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31
      
  
Upplupna semesterlöner 330 719 158 173 185 918 96 534
Upplupna sociala avgifter 35 600 35 258 16 210 16 211
Övriga poster 186 687 183 822 76 836 48 930
Summa 553 006 377 253 278 964 161 675
  
  
 
 
 
 

Not 10 Ställda säkerheter 

 Koncernen  Moderbolaget 
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 2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31
      
För egna avsättningar och 
skulder 

 

  
  Företagsinteckningar 1 400 000 1 400 000 - -
Summa ställda säkerheter 1 400 000 1 400 000 0 0
  
 

Not 11 Transaktioner med närstående 

 2008 2007
Uppgifter om moderföretaget 
Moderföretag i koncernen är Miris Holding AB, Uppsala. Orgnr. 556694-4798. 
 
   
För moderbolaget avser 0 (0) procentenheter av årets inköp och 100 (97) procentenheter av 
årets försäljning egna dotterföretag. 
Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer för 
prissättning som vid transaktioner med externa parter. 
 
Rörelsefordringar/-skulder avseende koncernföretag 
Nedan anges fordringar/skulder från försäljning/inköp av varor/tjänster. 
   
Fordringar på dotterbolag:   
Miris AB 1 560 514 599 064 
   
   
 
 
 
 L O SJAUNJA AB (”LOSAB”) som ägs av Lars-Ove Sjaunja och Kerstin Svennersten-Sjaunja har bland annat 
utvecklat och säljer en kalibreringsvätska, mixer och lösningsvätska som kan användas i samband med 
vätskeanalys. Denna s.k. parallellverksamhet strider inte mot Lars-Ove Sjaunjas anställningskontrakt. 
Detta gäller så länge Lars-Oves tidsinsats inte inkräktar på hans hans verksamhet i Miris AB och att bisysslan är 
av mindre omfattning. Miris köper vissa produkter av LOSAB i blygsam omfattning och på marknadsmässiga 
villkor. Vidare disponerar LOSAB en del av Miris lokaler under perioden fram till 2010-12-31 som avräknas 
mot tidigare hyresskuld som Miris har till LOSAB. Denna avräkning regleras på marknadsmässiga villkor. 
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Not 12 Andelar i dotterföretag 

 

 
Moderbolaget Kapital-

andel %
Rösträtts-

andel %
Antal 
aktier

Bokfört 
värde 

2008-12-31

Bokfört 
värde 

20 07-12-31
Miris AB 100 100 1 301 13 667 000 10 167 000 

Summa    13 667 000 10 167 000 

  
 
 2008 2007
   
Ingående anskaffningsvärden 10 167 000 7 667 000
Kapitaltillskott 3 500 000 2 500 000
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 13 667 000 10 167 000
 
Årets förändringar 
-Omräkningsdifferenser 
Utgående ackumulerade uppskrivningar / nedskrivningar 0 0
 
Utgående redovisat värde 13 667 000 10 167 000
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Not 13 Förvärv av dotterföretag 

Följande dotterföretag har förvärvats: 
 
Företag Verksamhet Förvärvs- Kapital- Röst- 
                                                         tidpunkt       andel, % andel, % 
Miris AB Tillverkning och 2006-01-09 100 100  
 försäljning av analys- 
 instrument för mjölk.  
 
Samtliga förvärvade dotterbolag redovisas i koncernens bokslut enligt förvärvsmetoden. 
 
 I bokslutet per 2007-12-31 har den totala köpeskillingen beräknats till 10 167 000 tkr enligt följande: 
 
Erlagt kontant    9 500 000 tkr 
Apportemission    4 167 000 tkr 
Totalt  13 667 000 tkr 
 
I koncernresultaträkningen är 2 653 (1053) tkr av nettoomsättningen och - 3 154 (- 3 546) tkr av årets resultat 
hänförligt till verksamheten i Miris AB. 
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Riskfaktorer 
 
Flera risker kan ha en negativ inverkan på koncernens verksamhet. Den största risken är enligt  bolagets 
bedömning ”nyckelpersoner”, eftersom organisationen består av få anställda med hög kompetens och 
lång erfarenhet inom koncernens verksamhetsområde, varför en förlust av en eller flera nyckelpersoner 
kan få stora konsekvenser för verksamheten. En annan framträdande risk är att förseningar av 
förväntade marknadsgenombrott på nya marknader innebär ökade kostnader och resultatförseningar för 
koncernen. Dessa och övriga risker som är förknippade med Bolagets verksamhet och aktie belyses 
närmare i nyemissionsprospektet från 2006. Prospektet finns tillgängligt på Miris hemsida 
www.miris.se. 
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Styrelsens ordförande 
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Miris AB 

556604-0308 

Förvaltningsberättelse 

Information om verksamheten 

Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer analysinstrument som används för analys av vätskor. 
Instrumenten bygger på en innovativ uppfinning, som är patenterad i USA och patentsökt i EU och 
Indien. Räkenskapsperioden omfattar 2008-01-01--2008-12-31 
 

Koncernstruktur 

Miris AB är sedan 2006-01-09 ett helägt dotterbolag till Miris Holding AB (publ), orgnr. 556694-
4798, som är noterat på Aktietorget. Under verksamhetsåret har bolaget erhållit kapitaltillskott på    
3 500 tkr från bolaget. 
 

Väsentliga händelser under räkenskapsperioden 

Se moderbolagets förvaltningsberättelse. 
 

Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång 

Se moderbolagets förvaltningsberättelse. Efter räkenskapsåret har bolaget erhållit 450 tkr i 
kapitaltillskott från moderbolaget. Miris AB har beviljats ett kortfristigt lån från Almi på totalt 
1 500 tkr varav 700 tkr utbetalts hitills. 
 

Forskning och utveckling 

Bolagets patentansökan i USA godkändes 2006. Utvecklingsarbetet har främst inriktats på att  ta 
fram en ny generation  produkter avsedda för volymproduktion.  
 

Flerårsjämförelse 

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag. 
 
 2008 2007 2005/06 2004/05 2003/04
Nettoomsättning, tkr 2 653 1 053 707 957 559 
Resultat efter finansiella poster, tkr -3 154 -3 546 -2 964 -353 -71 
Balansomslutning, tkr 4 691 3 243 3 517 2 456 2 005 
Eget kapital 531 184 1 230 195 548 
 
  

Förslag till behandling av förlust 

Styrelsen föreslår att periodens förlust, 3 153 646 kr, överförs i ny räkning.  
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Resultaträkning  Not 2008 2007
     
Nettoomsättning   2 652 734 1 052 915
Övriga rörelseintäkter   3 092 33 223
   2 655 826 1 086 138
   
Rörelsens kostnader   
Råvaror och förnödenheter   -749 156 -350 991
Övriga externa kostnader  2 -2 779 832 -2 227 407
Personalkostnader  3 -1 589 957 -1 476 671
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 

  
-634 079 -522 405

Övriga rörelsekostnader   - -1 147
Summa rörelsens kostnader   -5 753 024 -4 578 621
   
Rörelseresultat   -3 097 198 -3 492 483
   
Resultat från finansiella poster   
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   3 624 4 022
Räntekostnader och liknande resultatposter   -60 072 -57 500
Summa resultat från finansiella poster   -56 448 -53 478
   
Resultat efter finansiella poster   -3 153 646 -3 545 961
   
Årets förlust   -3 153 646 -3 545 961
  



  

32 

 
Balansräkning  Not 2008-12-31 2007-12-31
     
Tillgångar   
   
Anläggningstillgångar   
   
Immateriella anläggningstillgångar   
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  4 2 523 089 1 630 712
     
Materiella anläggningstillgångar   
Inventarier, verktyg och installationer  5 65 476 102 822
Summa anläggningstillgångar   2 588 565 1 733 534
     
Omsättningstillgångar   
   
Varulager m m   
Varor under tillverkning   300 480 369 979
Färdiga varor och handelsvaror   646 006 438 040
   946 486 808 019
     
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar   629 785 499 724
Aktuella skattefordringar   11 649 -
Övriga kortfristiga fordringar   249 714 5 286
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   177 563 182 484
   1 068 711 687 494
     
Kassa och bank   86 899 13 761
Summa omsättningstillgångar   2 102 096 1 509 274
Summa tillgångar   4 690 661 3 242 808
   
   
Eget kapital och skulder   
   
Eget kapital  6 
   
Bundet eget kapital   
Aktiekapital   130 100 130 100
Överkursfond   1 419 900 1 419 900
   1 550 000 1 550 000
     
Ansamlad förlust   
Balanserad vinst eller förlust   2 134 447 2 180 408
Årets förlust   -3 153 646 -3 545 961
   -1 019 199 -1 365 553
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Balansräkning  Not 2008-12-31 2007-12-31
     
Summa eget kapital   530 801 184 447
Långfristiga skulder   
Checkräkningskredit  7 - 253 111
Övriga långfristiga skulder   1 197 736 1 345 555
Summa långfristiga skulder   1 197 736 1 598 666
     
Kortfristiga skulder   
Skulder till kreditinstitut  8 231 468 223 912
Förskott från kunder   - 195 232
Leverantörsskulder   847 400 175 382
Skulder till koncernföretag  9 1 560 514 599 064
Övriga kortfristiga skulder   48 700 50 527
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  10 274 042 215 578
Summa kortfristiga skulder   2 962 124 1 459 695
Summa eget kapital och skulder   4 690 661 3 242 808
   
   
Ställda säkerheter  8 1 400 000 1 400 000
   
Ansvarsförbindelser  11 Inga Inga
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Noter 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Redovisningshandlingarna har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd. 
 
Utländska valutor 
Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.  
 
Intäkter 
Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. 
Försäljning redovisas netto efter moms, rabatter och kursdifferenser vid försäljning i utländsk valuta.  
 
Lånekostnader 
I bolaget redovisas samtliga lånekostnader som kostnader i den period till vilken de hänför sig. 
 
Inkomstskatter 
Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt en bedömning skall erläggas till eller erhållas från 
skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är 
aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. 
För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i 
resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. 
Uppskjuten skatt avseende framtida skatteeffekter redovisas inte i resultat- och balansräkningarna. 
 
Immateriella tillgångar 
Forskning och utveckling  
Utgifter för forskning kostnadsförs omedelbart. 
Utgifter avseende utvecklingsprojekt (hänförliga till konstruktion och test av nya eller förbättrade produkter) 
balanseras i bolaget som immateriella tillgångar i den omfattning som dessa utgifter förväntas generera 
framtida ekonomiska fördelar. Övriga utvecklingsutgifter kostnadförs i takt med att de uppkommer. 
Utvecklingskostnader som tidigare kostnadsförts balanseras inte som tillgång i senare perioder. 
Utvecklingskostnader som balanserats skrivs av linjärt över den period som de förväntade fördelarna 
beräknas komma företaget tillgodo och från den tidpunkt då kommersiell produktion påbörjas. 
Avskrivningstiden överstiger inte fem år. 
 
Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för 
förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för 
reparation och underhåll redovisas som kostnader.  
Samtliga lånekostnader redovisas som kostnader i den period de uppkommer. 
Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider 
tillämpas: 
 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 år 
Inventarier, verktyg och installationer 5 år 
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Nedskrivningar 
När det finns en indikation på att en tillgång eller en grupp av tillgångar minskat i värde görs en bedömning 
av dess redovisade värde. I de fall det redovisade värdet överstiger det beräknade återvinningsvärdet skrivs 
det redovisade värdet omedelbart ner till detta återvinningsvärde. I de fall goodwill hänför sig till en grupp av 
tillgångar, för vilken ett nedskrivningsbehov konstaterats föreligga, fördelas nedskrivningsbeloppet först till 
goodwill samt därefter till övriga tillgångar i proportion till deras redovisade värden. För immateriella 
tillgångar med en nyttjandetid som överstiger 20 år eller som ännu inte är färdiga att användas sker en 
prövning av eventuellt nedskrivningsbehov en gång per år, oberoende av om en indikation på värdenedgång 
föreligger eller ej. Nedskrivningarna ingår i resultaträkningens post Kostnad för sålda varor.  
 
En tidigare nedskrivning av en tillgång återförs när det har skett en förändring i de antaganden som vid 
nedskrivningstillfället låg till grund för att fastställa tillgångens återvinningsvärde. Det återförda beloppet 
ökar tillgångens redovisade värde, dock högst till det värde tillgången skulle ha haft (efter avdrag för normala 
avskrivningar) om ingen nedskrivning gjorts. 
 
Kundfordringar   
Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för 
individuellt bedömda osäkra kundfordringar. 
 
Låneskulder   
Låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det 
redovisade beloppet från det belopp som skall återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras 
mellanskillnaden såsom räntekostnad eller ränteintäkt över lånets löptid. Härigenom överensstämmer vid 
förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som skall återbetalas. 
Upphörande av redovisning av finansiella skulder sker först när skulderna har reglerats genom återbetalning 
eller att dessa efterskänkts. 
Alla transaktioner redovisas på likviddagen. 
 
Varulager 
Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. För homogena varugrupper tillämpas kollektiv värdering. 
.=== 
 

Not 2 Ersättning till revisorerna 

 2008 2007
   
Revision 
Gustafssons Revisionsbyrå 37 000 58 425
 
Andra uppdrag än revisionsuppdraget 
Gustafssons Revisionsbyrå - 2 375
Summa 37 000 60 800
  

Not 3 Personal 

 2008 2007
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 2008 2007
   
Medelantalet anställda 
 
Kvinnor 1,00 1,00
Män 1,00 1,65
Totalt 2,00 2,65
   
Löner, ersättningar, sociala avgifter och 
pensionskostnader 
Löner och ersättningar till övrig ledande 
befattningshavare 544 680 547 200
Löner och ersättningar till övriga anställda 438 167 413 044
Sociala avgifter enligt lag och avtal 305 937 287 126
Pensionskostnader för övrig ledande befattningshavare 164 899 171 399
Pensionskostnader för övriga anställda 19 824 25 420
Totalt löner, ersättningar, sociala avgifter och 
pensionskostnader 1 473 507 1 444 189
 
Totalt lönekostnader 1 473 507 1 444 189
 
  

Not 4 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 

 2008 2007
   
Ingående anskaffningsvärden 3 649 433 2 696 777
Inköp 1 489 110 952 656
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 138 543 3 649 433
 
Ingående avskrivningar -2 018 721 -1 533 676
Årets avskrivningar -596 733 -485 045
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 615 454 -2 018 721
 
Utgående restvärde enligt plan 2 523 089 1 630 712
  
 
 
 

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer 

 2008 2007
   
Ingående anskaffningsvärden 194 777 95 710
Årets förändringar 
0-Inköp - 99 067
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 194 777 194 777
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 2008 2007
   
Ingående avskrivningar -91 955 -54 592
-Avskrivningar -37 346 -37 363
Utgående ackumulerade avskrivningar -129 301 -91 955
 
Utgående restvärde enligt plan 65 476 102 822
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Not 6 Förändring av eget kapital 

 Aktie-
kapital

Över-
kurs-
fond

Upp- 
skrivn- 

fond 

Reserv-
fond

Fritt
eget

 kapital

Summa
 eget

 kapital
       

Eget kapital 2007-12-31 130 100 
1 419 

900 - - 
-1 365 

553 184 447 
       

Aktieägartillskott - - - - 
3 500 

000 3 500 000 
Nyemission - - - - - - 

Årets resultat - - - - 
-3 153 

646 
-3 153 

646 
       

Eget kapital 2008-12-31 130 100 
1 419 

900 0 0 
-1 019 

199 530 801 
       
Aktiekapitalet består av 1 301 st A-aktier med kvotvärde 100 kr 
  

Not 7 Checkräkningskredit 

 2008-12-31 2007-12-31
   
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 500 000 500 000
  

Not 8 Ställda säkerheter 

 2008-12-31 2007-12-31
   
För egna avsättningar och skulder 
  Företagsinteckningar 1 400 000 1 400 000
Summa ställda säkerheter 1 400 000 1 400 000
  

Not 9 Transaktioner med närstående 

 2008-12-31 2007-12-31
   
Uppgifter om moderföretaget 
Moderföretag i koncernen är Miris Holding AB som upprättar koncernredovisning. 
Miris Holding AB är ett publikt bolag som är noterat på aktietorget. 
 
Inköp och försäljning mellan koncernföretag 
   
Inköp, (%) 10 13 
Försäljning, (%) - - 
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 2008-12-31 2007-12-31
   
Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer för 
prissättning som vid transaktioner med externa parter. 
 
Inköp av varor och tjänster från koncernföretag 
 
Inköp av tjänster   
Miris Holding AB - VD tjänster 600 000 600 000 
Summa 600 000 600 000 
 
Rörelsefordringar/-skulder avseende närstående 
   
Fordringar på närstående:   
Miris Holding AB - - 
Summa - - 
Skulder till närstående   
Miris Holding AB 1 560 514 599 064 
Summa 1 560 514 599 064 
  

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

 2008-12-31 2007-12-31
   
 
Upplupna semesterlöner 144 801 61 639
Upplupna sociala avgifter 19 390 19 047
Övriga poster 109 851 134 892
Summa 274 042 215 578
  

Not 11 Ansvarsförbindelser 

 2008-12-31 2007-12-31
   
 
Summa ansvarsförbindelser 0 0
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Styrelse och ledande befattningshavare  
 
Tomas Matsson 
Födelseår:  1940 
Titel:   Jur kand. Advokat 1969 
Position:  Ledamot 
Antal aktier:  15 000+31 248 teckningsoptioner 
 
Sysselsättning utanför Miris: 
Fr o m 2005 egen verksamhet. Ägnar sig i huvudsak åt styrelsearbete. 
 
Kort historik: 
Född 1940. Jur kand 1963. Advokat 1969. Advokatfirman Lindahl och dess föregångare t o m 2004.  
 
Samtliga nuvarande och tidigare engagemang i noterade bolag under de fem senaste åren: 
Conpharm AB – Ordförande 
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB - vice ordförande, 2004-, 1984- 
Därutöver flera styrelseuppdrag bl.a Olle Olsson Holding AB – Ordförande 
 
 
 
Tony Malmström 
Födelseår:  1964 
Titel:   Civilingenjör 
Position:  VD och ledamot 
Antal aktier:  1 017 928 
 
Sysselsättning utanför Miris: 
Driver TOMA, enskild firma, mjukvarukonsult framförallt åt Arla Foods. 
 
Samtliga nuvarande och tidigare bolagsengagemang under de fem senaste åren: 
Inga 
 
 
Dan Lindqvist 
Födelseår: 1953 
Titel: Ingenjör 
Position: Ledamot 
Antal aktier: 888 811 
 
Sysselsättning utanför Miris: 
Heltidsanställd som systemexpert i Ericsson Radio Systems 
AB inom 2G- och 3G-området. 
Samtliga nuvarande och tidigare bolagsengagemang under de senaste 5 åren: 
Inga 
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Ingemar Kihlström 
Födelseår:  1952 
Titel:   Fil kand 
Position:  Ledamot 
Antal aktier:  0+7 812 teckningsoptioner 
 
Sysselsättning utanför Miris: 
Oberoende konsult i bolaget Ingemar Kihlström AB inom området Life Sciences.  
 
Kort historik: 
Docent vid Uppsala Universitet, mer än 15 års erfarenhet av läkemedelsutveckling och 
affärsutveckling från Astra och Pharmacia. Tio års erfarenhet från finansbranschen som analytiker 
och ”corporate adviser” inom Life Sciences. Styrelseordförande i Artimplant AB, Prolight Diagnostics 
AB, Acromed AB, styrelseledamot i ett flertal bolag inom Skandinavien. 
 
Samtliga nuvarande och tidigare bolagsengagemang under de fem senaste åren:  
Oxypharma AB - Styrelseledamot, 2001-  
Artimplant AB - Styrelseledamot, 2003-2004, styrelseordförande 2006 – 
Diagenic AS - Vice styrelseordförande, 2004 – 
Ingemar Kihlström AB - Styrelseordförande, 2004 – 
MedCap AB - Styrelseledamot, 2004-2005, styrelseordförande 2006 –2008 
Hemapure AB - Styrelseledamot, 2005-2006 
Niconovum AB - Styrelseledamot, 2005 –2008 
Karocell Tissue Enginering AB - Styrelseordförande, 2006 –2008 
Prolight Diagnostics AB - Styrelseordförande, 2006 – 
Respiratorius AB - Styrelseledamot, 2006 – 
HealthInvest Partners AB - Styrelseledamot, 2006 – 
Unimedic AB - Styrelseledamot, 2006 –2008 
Kezzler ASA - Styrelseledamot, 2007 – 
Acromed AB - Styrelseledamot, 2007 – 
Medivir AB – Styrelseledamot 2008-  
Biovica AB –Styrelseledamot 2008 
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Kerstin Svennersten-Sjaunja 
Födelseår:  1954 
Titel:   Professor 
Position:  Ledamot   
Antal aktier:  1 000 912 
 
Sysselsättning utanför Miris: 
Professor i laktationsbiologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet 
(SLU), Uppsala, prodekan vid fakulteten för veterinärmedicin  
och husdjursvetenskap, SLU. Bedriver forskning och undervisning inom 
mjölkens fysiologi, både nationellt och internationellt. 
 
Familjeband: 
Gift med Lars-Ove Sjaunja 
Samtliga nuvarande och tidigare bolagsengagemang under de fem senaste åren: 
L O SJAUNJA AB - Styrelseledamot, 1998- 
SWEDAT - Styrelseledamot, 1999-2002 
 
Lars-Ove Sjaunja 
Födelseår:  1949 
Titel:   AgrDr 
Position:  vVD i Miris AB och ledamot 
Antal aktier:  1 052 950 
 
Sysselsättning utanför Miris: 
Verkställande direktör i L O SJAUNJA AB 
Arbetar idag 90 % i Miris. 
 
Familjeband: 
Gift med Kerstin Svennersten-Sjaunja 
 
Samtliga nuvarande och tidigare bolagsengagemang under de fem senaste åren:  
L O SJAUNJA AB – Ordförande & Verkställande direktör, 1991- 
SWEDAT - Styrelseledamot, 1999-2002 
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Christer Sjölin 
Födelseår:  1942 
Titel:   Fil kand 
Position:  Ledamot 
Antal aktier:  10 000+15 624 teckningsoptioner 
 
Sysselsättning utanför Miris: 

Driver Firma Christer Sjölin – konsult i företagsledningsfrågor. 
Kort historik: 
Senaste anställning vid Tandem Computers Inc. som Vice President med ansvar för Afrika, Ryska 
Rådsrepubliken, Mellanöstern, Norden samt ett antal mindre Europeiska länder. Har sedan 1998 
arbetat i olika styrelseuppdrag. 
 
Samtliga nuvarande och tidigare bolagsengagemang under de senaste fem åren: 
Virtual Genetics Laboratory, 2002-2008  
Meny-TV Sweden AB, 2006-2008 
Svante Wibom Holding AB, 2005- 
Lifts All AB, 1998-2005 
Elektronikföretagarna AB EFAB, 2002-2005 
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Revisor och anställda 
 
 
Revisor 
 
Sylve Gustafsson, Gustafsson Revisionsbyrå AB, Skolgatan 33, 753 11 Uppsala 
Sylve är auktoriserad revisor och medlem i FAR SRS, branschorganisationen för revisorer och rådgivare. 
Bolaget Miris Holding AB bildades 2005-12-02 som ett lagerbolag. Byte av revisor gjordes 2005-12-30 från 
lagerbolagets revisor till Sylve Gustafsson. 
 
Anställda 
 
Miris Holding AB anställde Tony Malmström som VD på heltid den 1 september 2006. Lars-Ove Sjaunja 
anställdes i Miris AB som ansvarig för produktutveckling den 1 juni 2006. En anställd person arbetar med 
support och kalibreringsutveckling. I dagsläget har Miris AB en säljare som arbetar på konsultbasis. 
Dessutom har Miris en ekonomiansvarig som arbetar deltid på konsultbasis. Samtliga är placerade på 
bolagets kontor i Uppsala. 

 
 


