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I KORTHET 
• Nettoomsättningen uppgick till 832 (880) TSEK och rörelseresultatet före avskrivningar till -686 (-933) TSEK. 

• Ordervärdet för planerade leveranser uppgick till 1 150 TSEK vid rapportdagen. 

• En hög efterfrågan på motoriserade HoloMonitor-instrument kombinerad med en begränsad tillgång har 
begränsat försäljningsarbetet och driftsättande av instrument. 

• Produktionen kommer helt att övergå i serieproduktion i år, vilket medför högre produktionskapacitet och 
väsentligt förbättrad tillgång på motoriserade instrument. 

• Bruttomarginalen kommer att stiga som en direkt följd av att den motoriserade versionen av HoloMonitor övergår 
från styckvis tillverkning till att helt serietillverkas i längre serier, men också som en följd av att andelen rabatterade 
demonstrationsinstrument förväntas minska.   

• Ytterligare instrument har under rapportperioden driftsatts vid Lunds universitet (6:e och 7:e instrumentet), 
University of Konstanz, Griffith University i Brisbane, Gazi University i Ankara, Institute of Biomedical Sciences i 
Taiwan samt vid German Cancer Research Center i Heidelberg (2:a instrumentet). 

• Northeastern University – PHI Center of Excellence har publicerat sin 3:e och 4:e vetenskapliga artikel. 

• Forskare vid University of Regensburg publicerade under perioden tre artiklar, baserade på studier utförda 
med HoloMonitor. En sammanställning över det 60-tal vetenskapliga publikationer som baseras på resultat från 
HoloMonitor återfinns på www.phiab.se/publications/articles. 

 

MAJ-JULI 2016 
Nettoomsättning 832 (880) TSEK 
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) -686 (-933) TSEK 
Nettoresultat -1 730 (-1 531) TSEK 
Resultat per aktie -0,15 (-0,16)  SEK 
 

 
Musceller avbildade med HoloMonitor. Cellerna är starkt påverkade efter att de behandlats med växtbekämpningsmedlet Roundup. 
Forskare vid Hungarian Academy of Sciences har med HoloMonitor visat att Roundup är betydligt giftigare för djurceller än glyfosat, 
vilket är den aktiva ingrediensen i Roundup. Glyfosats giftighet för människa och djur är enbart i sig omdebatterat. För mer information 
se www.phiab.se/publications/articles#szekacs. 

http://www.phiab.se/
mailto:info@phiab.se
http://www.phiab.se/centers/northeastern
http://www.phiab.se/publications/articles
http://www.phiab.se/publications/articles#szekacs
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VD-KOMMENTAR 
Vetenskapliga instrument är precisionsverktyg. Vi har nu tillverkat och sålt väl över 100 HoloMonitor-enheter. Dessa 
sofistikerade instrument har transporterats över hela världen, kastats runt av fraktpersonal och installerats i 
avlägsna cellaboratorier för att obevekligt mäta osynliga och mikroskopiskt små celler i en inkubatormiljö som får 
Amazonas regnskog att framstå som en torr och sval plats. 
 
Efter en rad konstruktionsförbättringar står vi nu i begrepp att även serietillverka motorbordet till den motoriserade 
versionen av HoloMonitor. Med den dyrare motoriserade versionen är det möjligt att automatiskt analysera ett större 
antal parallella cellkulturer, vilket gör att merparten av våra kunder nu köper denna version. 
 
Hittills har det publicerats ett 60-tal vetenskapliga publikationer baserade på resultat från HoloMonitor. Dessa 
kundpublikationer bekräftar bortom allt rimligt tvivel att vi erbjuder den medicinska forskningen något nytt och 
värdefullt. Publikationerna visar även att vår teknik erbjuder fler nya möjligheter än vad vissa kundsegment ut-
nyttjar, vilket öppnar för en gynnsam produkt- och prisdifferentiering. En sammanställning av de vetenskapliga 
publikationerna återfinns på www.phiab.se/publications/articles. 
 
Övergången till serieproduktion i höst kommer att resultera i en betydligt lägre tillverkningskostnad och därmed 
även en väsentligt högre bruttomarginal. Full serieproduktion innebär också att vi kan leverera och driftsätta 
instrument i ett betydligt högre tempo än vad som tidigare varit möjligt. 
 
Vår huvuduppgift är att skapa en produkt som både är attraktiv för kunden och för alla parter i kedjan fram till kund. 
Detta för att nå vårt mål om att skapa en av de mest eftertraktade produkterna på life science-tools marknaden 
ur både ett kund- och affärsperspektiv. 
 

 
Peter Egelberg, VD 
 

http://www.phiab.se/
mailto:info@phiab.se
http://www.phiab.se/publications/articles
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OMSÄTTNING OCH RESULTAT 
Nettoomsättningen uppgick till 832 (880) TSEK och rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) till -686 (-933) TSEK. 
 
Nettoresultatet uppgick till -1 730 (-1 531) TSEK. 
 

BRUTTOMARGINAL 
Med aktuell prislista och produktionskostnad uppgår Bolagets bruttomarginal till 56 % vid försäljning till distributörer, 
respektive 71 % vid direktförsäljning. Bruttomarginalen kommer att öka ytterligare när den motoriserade versionen 
av HoloMonitor helt övergår i serieproduktion i år. 
 
Första kvartalets bruttomarginal, vilken uppgick till 42 (38) %, påverkades av rabatter för demonstrationsinstrument 
och volymavtal.  
 

INVESTERINGAR 
Bolaget har under perioden investerat 1 860 (1 154) TSEK i produkt- och produktionsutveckling. I enlighet med 
Bolagets strategi ökar FoU-investeringarna i både hård- och mjukvara. 
 

FINANSIERING 
Likvida medel jämte outnyttjad del av beviljade krediter uppgick till 29 142 (6 163) TSEK vid periodens utgång. 
Soliditeten var 80 % (57 %). 
 

OPTIONSPROGRAM 
Bolaget har två utestående optionsprogram, båda med sista teckningsdag 2017-10-24. Programmen, vilka riktar 
sig till styrelseledamöter och rådgivare i Bolaget, ställdes ut i samband med att Bolaget listades på AktieTorget. 
Optionerna marknadsvärderades enligt Black & Scholes. En option ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget. Teck-
ningskursen uppgår till 14,00 SEK (190 000 aktier) respektive 18,12 SEK (40 000 aktier). Om samtliga 230 000 
optioner nyttjas kommer Bolagets aktiekapital att öka med 46 000 SEK (1,95 % utspädning) och Bolaget tillföras 
3 384 800 SEK. 
 

RISKER 
Bolagets verksamhet kan påverkas av ett antal faktorer, vilka beskrivs i Årsredovisningen för 2015/16. Dessa faktorer 
kan enskilt eller sammantaget innebära en ökad risk för Bolagets verksamhet och resultat.  
 

UTTALANDEN OM OMVÄRLD OCH FRAMTID 
Uttalanden om omvärlden och framtida förhållanden i denna rapport återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende 
framtida händelser och finansiell utveckling. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast de bedömningar och 
antaganden som styrelsen gör vid tidpunkten för rapporten. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren 
uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet. 
 

REDOVISNINGSPRINCIPER 
Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av 
finansiella rapporter.  
 

GRANSKNING 
Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor. 
 
Informationen är sådan som Phase Holographic Imaging PHI AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- 
och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. 

http://www.phiab.se/
mailto:info@phiab.se
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INVESTERARKALENDER 
• 30 november  Halvårsrapport 2016/17  
 

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 
internationella 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, 
stamcellsbiologi, 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 
 

http://www.phiab.se/
mailto:info@phiab.se
mailto:peter.egelberg@phiab.se
http://www.phiab.se/
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RESULTATRÄKNING (TSEK) Q1 2016/17 Q1 2015/16 Helår 2015/16 
Nettoomsättning 832 880 3 706 
Kostnad för sålda varor -479 -550 -1 993 
Bruttovinst 353 330 1 713 
Bruttomarginal 42 % 38 % 46 % 
    
Försäljningskostnader -528 -523 -3 207 
Administrationskostnader -1 066 -879 -4 204 
Forsknings- och utvecklingskostnader -415 -388 -3 308 
    
Rörelseresultat -1 656 -1 457 -9 006 
(Rörelseresultat före avskrivningar) (-686) (-933) (-6 108) 
    
Finansnetto -74 -74 -323 
    
Resultat före skatt -1 730 -1 531 -9 329 
Nettoresultat -1 730 -1 531 -9 329 
 

http://www.phiab.se/
mailto:info@phiab.se
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BALANSRÄKNING (TSEK) 2016-07-31 2015-07-31 2016-04-30 
TILLGÅNGAR    
Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar 19 218 14 721 18 319 
Materiella anläggningstillgångar 78 46 83 
Summa anläggningstillgångar 19 296 14 767 18 402 
    
Omsättningstillgångar    
Varulager inkl. utlånade produkter 1 349 1 118 1 181 
Kortfristiga fordringar 1 560 1 204 1 726 
Kassa och bank 27 142 4 163 29 585 
Summa omsättningstillgångar 30 051 6 485 32 492 
Kassa och bank inkl. outnyttjade krediter 29 142 6 163 31 585 
    
Summa tillgångar 49 347 21 252 50 894 
    

EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital 39 476 12 082 41 206 
Finansiella skulder 6 048 6 365 6 119 
Rörelseskulder 3 823 2 805 3 569 
Summa eget kapital och skulder 49 347 21 252 50 894 
 

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 2016-07-31 2015-07-31 2016-04-30 
Ingående balans 41 206 13 613 13 613 
Nyemissioner, netto – – 36 922 
Periodens resultat -1 730 -1 531 -9 329 
Utgående balans 39 476 12 082 41 206 
Soliditet  80 % 57 % 81 % 
 

http://www.phiab.se/
mailto:info@phiab.se
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KASSAFLÖDESANALYS (TSEK) Q1 2016/17 Q1 2015/16 Helår 2015/16 
Den löpande verksamheten    
Periodens resultat -1 730 -1 531 -9 329 
Avskrivningar 970 524 2 898 
Rörelseflöde -760 -1 007 -6 431 
    
Ökn (-)/minskn (+) av varulager -168 -333 -396 
Ökn (-)/minskn (+) av rörelsefordr. 166 91 -431 
Ökn (+)/minskn (-) av rörelseskulder 254 -217 547 
Rörelsekapitalförändring 252 -459 -280 
    
Kassaflöde från den löpande verksamheten 508 -1 466 -6 711 
    
Investeringsverksamheten    
Utvecklingskostnader -1 864 -1 154 -6 988 
Patent och varumärken – -11 -198 
Maskiner och inventarier – -48 -96 
    
Kassaflöde efter investeringar -2 372 -2 679 -13 933 
    
Finansieringsverksamheten    
Nyemissioner, netto – – 36 922 
Ökn (+)/minskn (-) av låneskulder -71 5 600 5 354 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -71 5 600 42 276 
    
Periodens kassaflöde -2 443 2 921 28 343 
Likvida medel vid periodens början 29 585 1 242 1 242 
Likvida medel vid periodens slut 27 142 4 163 29 585 
Inkl. outnyttjade beviljade krediter  29 142 6 163 31 585 
 

DATA PER AKTIE Q1 2016/17 Q1 2015/16 Helår 2015/16 
Resultat per aktie, SEK -0,15 -0,16 -0,94 
Eget kapital per aktie, SEK 3,42 1,23 3,57 
Antal aktier vid periodens slut 11 549 455 9 809 510 11 549 455 
Genomsnittligt antal aktier 11 549 455 9 809 510 9 914 097 
Aktiekurs vid periodens slut 24,50 11,35 26,90 
 

http://www.phiab.se/
mailto:info@phiab.se
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