
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 
Phase Holographic Imaging PHI AB (publ) 
Org. nr. 556542-7811 

1/5 
 

2015-06-16 
 

Bokslutskommuniké 2014-05-01 – 2015-04-30 
 
4:E KVARTALET FEBRUARI – APRIL 

Nettoomsättning 559 (539) TSEK 
Rörelseresultat -2 544 (-1 950) TSEK 
Resultat efter finansiella poster -2 572 (-2 009) TSEK 
Nettoresultat -2 572 (-2 009) TSEK 
Resultat per aktie -0,26 (-0,39) SEK 
 
HELÅR 

Nettoomsättning 2 712 (1 442) TSEK 
Rörelseresultat  -8 380 (-7 323) TSEK 
Resultat efter finansiella poster  -8 536 (-7 514) TSEK 
Nettoresultat  -8 536 (-7 514) TSEK 
Resultat per aktie -1,12 (-1,79) SEK 
Soliditet vid periodens slut 78 % (72 %) 
 
VD KOMMENTAR 

Det gångna året har varit ett fantastiskt år för oss. Från periodens inledning till idag har bolaget erhållit order för ett 
totalt värde om drygt 4 MSEK. Detta resulterade i att försäljningen för perioden steg med 88 % till ett totalt fakturerat 
värde om drygt 2,7 (1,4) MSEK och att 38 HoloMonitor-instrument nu är i drift. 
 
För att behålla en hög tillväxttakt är det dock nödvändigt att vi även fortsatt är framgångsrika i att etablera produktiva 
samarbeten med opinionsledare. Samarbeten med välrenommerade forskare och forskningsinstitut skapar den upp-
märksamhet som är helt avgörande för att attrahera nya kunder och industriella partners. 
 
Center of Excellence etablerat 
Våra strategiska marknadsföringsmål har utökats till att omfatta etableringen av sex Centers of Excellence i life science-
hotspots. Utöver deras roll som opinionsledare skapar Centers of Excellence nya marknader genom att utveckla nya 
metoder baserade på vår HoloMonitor-teknik. Ett första center har etablerats vid Northeastern University i Boston 
Massachusetts. 
 
Marknadskoordinator i USA 
Bostonområdet är life science-branschens Silicon Valley. Under året har en amerikansk marknadskoordinator med 
mycket lång branscherfarenhet rekryterats. Med Bostonområdet som bas, är det marknadskoordinatorns uppgift att 
etablera och expandera verksamheten vid de tre Centers of Excellence som planeras i USA. Marknadskoordinatorns roll 
är även att med bolagets amerikanska rådgivare vidga bolagets industriella partnerskap, primärt i USA. 
 
Rekordorder 
I mars fick bolaget en order på 10 HoloMonitor-instrument. Dessa är planerade att levereras till kinesiska kunder under 
innevarande verksamhetsår 2015/16. 
 
Ytterligare opinionsledare 
Utöver Northeastern University har ytterligare samarbetsavtal ingåtts med Karolinska Institutet och med Tysklands 
ledande cancerforskningsinstitut – Deutsche Krebsforschungszentrum i Heidelberg. Bland våra nya kunder finns Univer-
sity of California San Francisco. Universitet är helt specialiserat på life science-forskning och är med fem nobelpristagare 
ett av de absolut främsta universiteten i USA.  
 
Ny marknad – luftvägsforskning 
Woolcock institutet i Sydney har köpt ett HoloMonitor-instrument. Instrumentet kommer att användas för att öka kun-
skapen om mekanismerna bakom astma genom att mäta volymförändringar i respiratoriska muskelceller. Förmågan att 
enkelt mäta förändringar i cellvolym är en av de unika och innovativa fördelarna med HoloMonitor-tekniken. 
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HoloMonitor M4.5 lanserad 
Den viktigaste fördelen med nya HoloMonitor M4.5 är att den kan utrustas med ett motorbord för automatisk provför-
flyttning. Motorbordet ökar dramatiskt kundernas produktivitet genom att flera prover kan analyseras parallellt. Produkti-
vitetsförbättringen gör att majoriteten av kunderna förväntas köpa HoloMonitor M4.5 med ett motoriserat bord, vilket 
den senaste tidens försäljning har bekräftat. 
 
HoloMonitor M3 
Lanseringen av HoloMonitor M4.5 har inneburit att HoloMonitor M3 tagits ur produktsortimentet. M3:ans huvudsakliga 
fördel i förhållande till äldre versioner av M4:an var dess motorbord. M3:ans nackdel var att den inte kunde placeras i 
den inkubator där celler odlas. Möjligheten att uppgradera M4:an med ett motorbord har därför inneburit att efterfrå-
gan på M3:an helt övergått till HoloMonitor M4.5. 
 
HoloMonitor M5 
Ett betydande steg mot färdigställandet av HoloMonitor M5 har tagits genom utvecklingen av motorbordet till Holo-
Monitor M4.5. Den andra nyckelfunktionaliteten i HoloMonitor M5 är förmågan att avbilda fluorescerande celler. Ut-
vecklingsarbetet av denna funktionalitet, som bedrivs i samarbete med Lunds universitet, kommer att presenteras i juni 
vid CYTO 2015-kongressen i Glasgow.  
 
Produktionsuppskalning 
Efterfrågan har överstigit produktionskapaciteten. För att säkerställa tillräcklig produktionskapacitet kommer pro-
duktionen av HoloMonitor M4.5 att övergå till avropstillverkning under Q3 2015. Detta ger en produktionskapacitet 
på upp till 1 000 enheter per år samt en väsentligt lägre tillverkningskostnad. 
 
Offensiv expansion 
Sammantaget är det nu tydligt att vi enligt plan kommer att nå våra marknads- och produktionsmässiga mål och där-
med den marknadsacceptans vi eftersträvat. Detta gör att bolaget är synnerligen väl rustat för en offensiv expansion av 
verksamheten. 
 
Riktad nyemission 
Under perioden har bolaget nått en tillväxttakt och mognadsgrad som öppnar för en större riktad nyemission. För att 
möjliggöra en snabb expansion av organisationen och därigenom trygga en fortsatt hög försäljningstillväxt har styrelsen 
ålagt bolagets ledning och amerikanska rådgivare att snarast slutföra pågående diskussioner med nationella och inter-
nationella investerare. 
 

 “HoloMonitor offers unique imaging capabilities that greatly enhance our understanding 
of cell behavior, which was previously unachievable by other technologies.” 
— Ed Luther, Northeastern University, Boston 

 
OMSÄTTNING OCH RESULTAT 

• Nettoomsättningen steg med 88 % till 2,7 (1,4) MSEK och bruttomarginalen till 32 % (14 %). 
• Bruttomarginalen förväntas stiga väsentligt då produktionen övergår till avropstillverkning. 
• Nya tillbehör som t.ex. motorbordet gör att intäkterna per sålt instrument förväntas stiga med cirka 50 %. 
• Rörelsekostnaderna ökade i huvudsak som följd av intensifierad marknadsföring och produktanpassningar inför avrops-

tillverkning. 
• Resultatet efter finansiella intäkter och kostnader uppgick till -8,5 (-7,5) MSEK. 
 
INVESTERINGAR 

Bolaget har under perioden investerat 4,7 (2,3) MSEK i produkt- och produktionsutveckling. 0,2 (0,6) MSEK har investerats i 
patent- och varumärkesskydd. 
 
FINANSIERING 

• Likvida medel jämte outnyttjad del av beviljade krediter uppgick till 8,9 (1,7) MSEK vid periodens utgång. 
• Under räkenskapsåret har bolaget tillförts 12,8 MSEK i eget kapital efter emissionskostnader. 
• Bolagets soliditet var 78 % (72 %) vid periodens utgång. 
• Bolaget hade per den 30:e maj 2015 drygt 1 100 aktieägare. 
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RISKER 

Bolagets verksamhet kan påverkas av ett antal faktorer, vilka enskilt eller sammantaget kan innebära en ökad risk för 
bolagets verksamhet och resultat. Risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs i det memorandum (sid. 27-28) som upprät-
tades i samband med nyemissionen 2014. 
 
FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION 

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets förlust avräknas mot överkursfonden. 
 
INVESTERARKALENDER 

• Augusti  Årsredovisning 2014/15 
• 7 september Bolagsstämma 
• 7 september Kvartalsrapport 1 2015/16 
• 30 november  Halvårsrapport 2015/16 
 
REDOVISNINGSPRINCIPER 

Från och med räkenskapsåret 2014-05-01 – 2015-04-30 tillämpar bolaget årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rapporter. Tillämpningen av det nya regelverket har inte med-
fört behov av omräkning av jämförelseperioderna. Vid upprättande av delårsrapporter tillämpas BFNAR 2007:1. Samma redo-
visningsprinciper har tillämpats som i den senaste årsredovisningen, med undantag för tillämpning enligt K3 ovan. 
 
GRANSKNING 

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. 
 
OM PHASE HOLOGRAPHIC IMAGING  

Phase Holographic Imaging (PHI)  är ledande i utvecklingen av banbrytande instrumentering och mjukvara för time-
lapse cytometri. Sedan det första instrumentet introducerades 2011 erbjuder bolaget idag en serie produkter för 
kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik, vilket kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka 
kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsför PHI produkterna genom ett nätverk av internation-
ella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas 
och sina vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbi-
ologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier. 
 
 
 
På styrelsens uppdrag 
Peter Egelberg, VD 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Peter Egelberg 
Tel: +46 703 19 42 74 
E-mail: peter.egelberg@phiab.se 
Web: www.phiab.se 
  

mailto:peter.egelberg@phiab.se
http://www.phiab.se/
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Resultaträkning (TSEK) Q4 2014-2015 Q4 2013-2014 Helår 2014-2015 Helår 2013-2014 
     
Nettoomsättning 559 539 2 712 1 442 
Aktiverat arbete 1 638 550 4 735 2 304 
Övriga rörelseintäkter 86 79 362 79 
Summa intäkter 2 283 1 168 7 809 3 825 
     
Råvaror och förnödenheter -471 -318 -1 854 -1 243 
Övriga externa kostnader -2 387 -1 213 -7 211 -3 823 
Personalkostnader -1 445 -1 062 -5 023 -3 978 
Avskrivningar enligt plan -524 -525 -2 101 -2 104 
Summa rörelsekostnader -4 827 -3 118 -16 189 -11 148 
     
Rörelseresultat -2 544 -1 950 -8 380 -7 323 
Finansnetto -28 -59 -156 -191 
     
Rörelseresultat efter finansnetto -2 572 -2 009 -8 536 -7 514 
Nettoresultat -2 572 -2 009 -8 536 -7 514 
     

Balansräkning (TSEK) 2015-04-30 2014-04-30 2015-04-30 2014-04-30 
     
TILLGÅNGAR     
Anläggningstillgångar     
Immateriella anläggningstillgångar 14 078 11 200 14 078 11 200 
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 
 14 078 11 200 14 078 11 200 
     
Omsättningstillgångar     
Varulager 785 790 785 790 
Kortfristiga fordringar 1 295 857 1 295 857 
Kassa och bank 1 242 83 1 242 83 
(Inkl. outnyttjade beviljade krediter) (8 944) (1 700) (8 944) (1 700) 
 3 322 1 730 3 322 1 730 
     
Summa tillgångar 17 400 12 930 17 400 12 930 
     
EGET KAPITAL OCH SKULDER     
Eget kapital 13 613 9 345 13 613 9 345 
Finansiella skulder 765 1 578 765 1 578 
Rörelseskulder 3 022 2 007 3 022 2 007 
Summa eget kapital och skulder 17 400 12 930 17 400 12 930 
     

Förändringar i eget kapital Q4 2014-2015 Q4 2013-2014 Helår 2014-2015 Helår 2013-2014 
     
Ingående balans 16 185 11 354 9 345 7 511 
Nyemissioner, netto - - 12 804 9 348 
Periodens resultat -2 572 -2 009 -8 536 -7 514 
Utgående balans 13 613 9 345 13 613 9 345 
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Kassaflödesanalys (TSEK) Q4 2014-2015 Q4 2013-2014 Helår 2014-2015 Helår 2013-2014 
     
Den löpande verksamheten     
Periodens resultat -2 572 -2 009 -8 536 -7 514 
Avskrivningar 524 525 2 101 2 104 
Rörelseflöde -2 048 -1 484 -6 435 -5 410 
     
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager -490 -474 5 -370 
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -335 130 -438 -322 
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder 709 87 1 015 79 
Rörelsekapitalförändring -116 -257 582 -613 
     
Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 164 -1 741 -5 853 -6 023 
     
Investeringsverksamheten     
Utvecklingskostnader -1 638 -550 -4 735 -2 304 
Patent och varumärken -106 -115 -244 -550 
Löpande investeringar -1 744 -665 -4 979 -2 854 
     
Kassaflöde efter löpande investeringar -3 908 -2 406 -10 832 -8 877 
     
Finansieringsverksamheten     
Nyemissioner 0 0 12 804 9 348 
Ökning (+)/Minskning (-) av låneskulder 107 -1 819 -813 -745 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 107 -1 819 11 991 8 603 
     
Periodens kassaflöde -3 801 -4 225 1 159 -274 
     
Likvida medel vid årets början 5 043 4 308 83 357 
Periodens kassaflöde -3 801 -4 225 1 159 -274 
Likvida medel vid årets slut 1 242 83 1 242 83 
(Inkl. outnyttjade beviljade krediter) (8 944) (1 700) (8 944) (1 700) 
     

Data per aktie Q4 2014-2015 Q4 2013-2013 Helår 2014-2015 Helår 2013-2014 
     
Resultat per aktie, SEK -0,26 -0,39 -1,12 -1,79 
Eget kapital per aktie, SEK 1,39 1,81 1,39 1,81 
Antal aktier vid periodens utgång 9 809 510 5 162 900 9 809 510 5 162 900 
Genomsnittligt antal aktier 9 809 510 5 162 900 7 607 144 4 203 152 
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