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Fjärde kvartalet i korthet (okt – dec) 
Ø SyntheticMR hade en försäljningstillväxt 

på 17% i det fjärde kvartalet jämfört med 
föregående år.  

Ø Nettoomsättningen uppgick till 15,3 Mkr 
(13,1) 

Ø Rörelseresultatet var oförändrat 
jämförelse med samma period förgående 
år och uppgick till 5,4 Mkr (5,4) 

Ø Justerat rörelseresultat efter 
engångseffekter på grund av VD byte 
uppgick till 6,4 Mkr.  

Ø Periodens resultat uppgick till 4,4 Mkr 
(3,9) 

Ø Resultat per aktie uppgick till 1,10 kr 
(0,98) 
 
Helår januari – december 2018 

Ø Nettoomsättningen uppgick till 48,3 Mkr 
(35,6), vilket innebär en försäljningstillväxt 
om 36% 

Ø Rörelseresultat ökade till 18,7 Mkr (11,1) 
Ø Justerat rörelseresultat efter 

engångseffekter på grund av VD byte 
uppgick till 19,7 Mkr. 

Ø Periodens resultat uppgick till 14,7 Mkr 
(8,4) 

Ø Resultat per aktie uppgick till 3,63 kr 
(2,07) 

Ø Likvida medel uppgick vid periodens slut 
till 32,1 Mkr (17,0)  

Ø Styrelsen föreslår till årsstämman att 
besluta om en utdelning om 1,50 kr (0) 
per aktie. 

 

 
 

  

Omsättning per kvartal och rullande 12 mån 2015-2018 

 

Väsentliga händelser under kvartal 4 
Marknad och försäljning   
SyntheticMRs programvara SyMRI NEURO 
och Philips Ingenia Elition 3.0T MR-scanner 
med den syntetiska SyntAc-sekvensen 
marknadsförs nu gemensamt i USA 

Övriga händelser  
SyntheticMRs VD Stefan Tell kommer att 
lämna bolaget. Han kvarstår som VD till senast 
den 30 juni 2019. Stefan har varit VD i bolaget 
sedan 2011. 

Väsentliga händelser under de första nio 
månaderna 2018 
Marknad och försäljning  
SyntheticMR erhöll två godkännande från 
amerikanska läkemedelsverket FDA avseende 
bolagetsprogramvara SyMRI NEURO. 
Godkännandena innebär att SyMRI nu är 
godkänd för försäljning i USA tillsammans 
med MR kameror från GE Healthcare och 
Philips. SyMRI NEURO är den första 
produkten på marknaden som inkluderar 
volymberäkning och segmentering av myelin.  
Det är särskilt viktigt att mäta myelin inom 
pediatrik och hos patienter med 
neurodegenerativa sjukdomar.  
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Nyckeltal  2018 
okt-dec 

2017 
okt-dec 

2018 
jan-dec 

2017 
jan-dec 

Nettoomsättning, Tkr 15 313 13 140 48 304 35 645 
Försäljningstillväxt, % 17 45 36 88 
Rörelseresultat, Tkr 5 360 5 385 18 737 11 117 
Rörelsemarginal, % 35 41                      39 31 
Periodens resultat, Tkr 4 449  3 947 14 653 8 361  

 
 

  
Resultat per aktie, före/efter utspädning, SEK 1,10 0,98 3,63 2,07 
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MAGiC blev godkänt för klinisk användning 
och försäljning i Kina, genom ett 
godkännande av CFDA (China Food and Drug 
Administration). Under andra kvartalet såldes 
de första licenserna till GE Healthcare i Kina.  
 
Övriga händelser  
Under året har SyntheticMR fått ett antal 
patent beviljade. Ett av dem i USA avser 
myelin detektering i hjärnan, och patentet är 
tidigare registrerat i Kina och Japan. 

Vidare har ytterligare ett patent godkänts 
både i USA och Japan. Detta patentet avser 
en 3D variant av SyntheticMRs kvantifiering. 
Trenden i marknaden är 3D visualisering vilket 
innebär att detta patent är en viktig del i 
SyntheticMRs framtida intjäning.  
 
SyntheticMR ingår sedan hösten i ett projekt 
tillsammans med Elekta, Inovia AI och 
Linköpings universitet som syftar till att 
förbättra diagnos, planering och arbetsflöde 
inom cancerbehandling. SyntheticMR har 
beviljats 1,8 Mkr i bidrag från Vinova 
avseende detta projekt.  
 
Väsentliga händelser efter kvartalets 
utgång 
Marknad och försäljning  
SyntheticMR har sålt de första licenserna 
av MAGiC AW till GE Healthcare. Dessa 
licenser innebär att klinikerna nu kan få 
samma funktionalitet i ”reading room” 
som man tidigare har haft vid MR-
scannern.  
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VD har ordet 

Fortsatt tillväxt sista kvartalet och för 
helåret 

Försäljningen under årets sista kvartal, 15,3 
Mkr (13,1) uppvisade en tillväxt om 17 
procent jämfört med samma period 
föregående år. Justerat rörelseresultatet efter 
engångseffekter uppgick till 6,4 Mkr (5,4) 
vilket gav en rörelsemarginal om 42 procent 
(41). Bolaget uppvisade positivt kassaflödet 
för fjärde kvartalet om 1,2 Mkr och likvida 
medel per 31 december summerades till 
32,1Mkr. 

För helåret 2018 uppgick försäljningen till 
48,4 Mkr (35,6) vilket är en ökning med 36 
procent jämfört med 2017. Justerat 
rörelseresultatet efter engångseffekter för 
2018 var 19,7 Mkr (11,1) vilket motsvarar en 
marginal om 41 procent (31). Det är glädjande 
att vår skalbara affärsmodell ger oss goda 
marginaler vid försäljningstillväxt. Kassaflödet 
för helåret 2018 uppgick till 15,1 Mkr. Vi är 
väldigt tillfreds med den fortsatt starka 
konverteringen av resultat till kassa. Den goda 
finansiella ställningen skapar både flexibilitet 
inför nya möjligheter och legitimitet för 
SyntheticMR.   

Våra partnersamarbeten 
Vi har under 2018 fördjupat vårt samarbete 
med GE Healthcare, MAGiC kan nu även 
erbjudas i reading room. Detta innebär 
ytterligare kundvärde som GE Healthcare 
erbjuder marknaden genom oss. Radiologer 
ges möjlighet att arbeta med MAGiC i 
samband med diagnostik i reading room. GE 
Healthcare introducerade denna lösning till 
marknaden i slutet av 2018 och vi har under 
det första kvartalet 2019 mottagit de första 
ordrarna. MAGiC licenser till reading room 
förutsätter att kunden samtidigt beställer, 
alternativt redan har en, licens för MR-
systemet. Jag ser detta som ett viktigt steg 
för att utöka vårt erbjudande tillsammans med 
GE Healthcare. Det finns ytterligare 

möjligheter att bredda samarbetet med GE 
Healthcare avseende produkterbjudanden, 
SyMRI NEURO är ett exempel. 

Vår försäljning via Philips har under 2018 ökat, 
om än från låga nivåer. Potentialen i detta 
samarbete är väldigt stor. Intresset från Philips 
regionala säljavdelningar är betydande. Vi 
arbetar fortsatt för att SyMRI ska bli 
tillgängligt i Philips produktkatalog vilket är 
ett viktigt steg för en ökad framtida 
försäljning.  

Siemens arbetar vidare med att uppgradera 
sjukhus för att tillgängliggöra Syngo.via Open 
Apps, den plattform där SyMRI finns 
integrerad som option. Takten i detta projekt 
ligger inte i linje med våra förväntningar. 
Siemens fick först i början av 2019 FDA 
godkännande för den sekvens på MR-kameran 
som är en förutsättning för SyMRI. Det 
innebär att vi nu kan inleda 
ansökningsprocessen till FDA för ett 
godkännande av SyMRI i kombination med 
Siemens MR kameror. Detta är ytterligare ett 
viktigt steg för att öka den potentiella 
tillgängligheten av SyMRI på den största 
geografiska marknaden avseende MR. 

Egen monter på RSNA 
Under slutet av året deltog SyntheticMR för 
första gången med egen monter på RSNA, 
världens största mässa inom radiologi. Vi hade 
bra trafik i vår monter och kan konstatera att 
det finns ett stort intresse för våra produkter. 
Det är strategiskt viktigt för SyntheticMR att 
finnas på utvalda mässor med egen monter. 
Detta för att fånga upp trender och feedback 
från marknaden, samtidigt som det bidrar till 
ökad försäljning och utökade 
forskningssamarbeten.  

 
Stefan Tell  

VD SyntheticMR AB 
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Bolagets finansiella utveckling 
Fjärde kvartalet, oktober-december 2018 
Nettoomsättningen under fjärde kvartalet 
ökade med 17% och uppgick till 15 313 Tkr 
(13 140). Ökningen beror till stor del på ökad 
försäljning av MAGiC licenser via GE 
Healthcare.  

Rörelsens kostnader har ökat jämfört med 
samma period föregående år och uppgick till -
10 698 Tkr (-8 376 Tkr). Ökningen beror delvis 
på reservering av avgångsvederlag till 
avgående VD om totalt 867 Tkr, ökade 
marknadskostnader i samband med RSNA i 
Chicago samt att bolaget har fler anställda. 

Rörelseresultatet uppgick till 5 360 Tkr (5 385) 
vilket motsvarar en rörelsemarginal på 35% 
(41). Justerat rörelseresultat rensat för 
engångseffekter på grund av VD byte, 
uppgick till 6 357 Tkr. Detta ger en 
rörelsemarginal om 41,5%. 

Skatt på kvartalets resultat uppgick till -911 
Tkr (-1 437). Resultat efter skatt var 4 449 Tkr 
(3 947) vilket gav ett resultat per aktie på 1,10 
kr (0,98). 

För perioden uppgick kassaflödet från den 
löpande verksamheten till 1 912 Tkr (3 100). 
Förändringen beror på minskat operativt 
kassaflöde. 

Helåret 2018 
Omsättningen för 2018 uppgick till 48 304 Tkr 
(35 645) vilket är en ökning med 36%. 
Ökningen i jämförelse med föregående år 
förklaras till stor del av att försäljningen av 
MAGiC licenser via GE Healthcare har ökat. 

Kostnaderna för 2018 uppgick till -32 824 Tkr 
jämfört med -26 858 Tkr föregående år. 
Ökningen på 5 966 Tkr hänförs till högre 
personalkostnader i form av fler anställda, 
främst inom marknad och 
försäljningsorganisationen samt reservering av 
avgångsvederlag till avgående VD om 867 
Tkr. Vidare fortsätter större satsningarna inom 
marknad och kommunikation, då vi under 

2018 har haft egna montrar under flertalet 
mässor. 

Rörelseresultat för 2018 uppgick till 18 737 
Tkr (11 117) vilket ger en marginal på 39% 
(31). Justerat rörelseresultat rensat för 
engångseffekter på grund av VD byte, 
uppgick till 19 734 Tkr. Detta ger en 
rörelsemarginal om 40.9%. 

Skatt på årets resultat uppgick till –4 052 (-
2 724). Skatten avser dels förändring av 
uppskjuten skattefordran på värderade 
underskottsavdrag, vilket inte har någon 
kassaflödespåverkan, samt aktuell skatt på 
årets resultat. Bolaget har inga kvarvarande 
underskottsavdrag.  

Resultat efter skatt uppgick till 14 653 Tkr (8 
361) och gav ett resultat per aktie på 3,63 kr 
(2,07). 

Kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick till 18 007 Tkr (10 655). Ökningen 
beror på bolagets ökade rörelseresultat. Årets 
kassaflöde uppgick till 15 101 Tkr (7 671) och 
per 31 december 2018 var bolagets likvida 
medel till 32 090 Tkr (16 989). 

 
Omsättning per kvartal och rullande 12 mån 2015-2018 

 

Rörelseresultat per kvarta och rullande 12 mån 2015-2018 
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Valutaeffekt 
Bolaget påverkas av den amerikanska dollarns 
och eurons utveckling gentemot den svenska 
kronan eftersom huvuddelen av faktureringen 
sker i dollar och euro, medan huvuddelen av 
kostnaderna är i svenska kronor. 

Bolaget använder inga instrument för att säkra 
valutakurser.  

Aktivering av utvecklingskostnader 
Fjärde kvartalets investeringar i immateriella 
anläggningstillgångar uppgick till -666 Tkr      
(-691). Motsvarande siffra för hela 2018 är       
-2 906 Tkr (-2 984). Investeringarna i 
immateriella tillgångar avser aktiverade 
utvecklingskostnader och patent. 

 
Finansiell ställning 
Bolagets balansomslutning uppgick till 56 074 
Tkr (39 066) per den 31 december 2018 och 
soliditeten var 82,1% (82,5). Per samma datum 
uppgick de kortfristiga fordringarna till 16 347 
Tkr (11 609). Fordringarna utgörs 
huvudsakligen av kundfordringar. 
 
Eget kapital uppgick vid periodens slut till 
46 059 Tkr (32 227). Bolaget har inga 
räntebärande skulder.  
 
Medarbetare och organisation 
Vid periodens utgång uppgick antalet 
anställda i bolaget till 17 (16) personer. 
Genomsnittligt antal medarbetare uppgick för 
kvartalet till 17 (14) personer. 

 

Transaktioner med närstående  
Under fjärde kvartalet har transaktioner med 
närstående skett med totalt 570 tkr. Beloppet 
avser konsultarvode till styrelseledamoten 
Marcel Warntjes i sin roll som ansvarig för 
innovation och som senior adviser till bolagets 
ledning. I övrigt har inga transaktioner av 
betydande omfattning skett med närstående 
under 2018 eller jämförelseperioden.  
 
Risk och osäkerhetsfaktorer 
SyntheticMR:s verksamhet och resultat 
påverkas av en rad yttre och inre faktorer. Det 
fortgår en kontinuerlig process för att 
identifiera alla förekommande risker samt 
bedöma hur respektive risk skall hanteras.  

De mest relevanta riskerna och 
osäkerhetsfaktorerna beskrivs i 
årsredovisningen för 2017 och avser 
finansiella, - och operationella risker. Inga 
ytterligare väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer än de som finns beskrivna i 
årsredovisningen 2017 har tillkommit under 
2018.  

Bolaget har liksom de flesta andra 
medicintekniska bolag ett ojämnt orderflöde 
över året och variationen i enskilda kvartal kan 
vara stor. 
 
Aktiedata och ägare 
Aktiekapitalet per den 31 december 2018 
uppgick till 896 897,316 kr och antalet aktier 
till 4 040 078 stycken. Samtliga aktier äger lika 
rätt till bolagets tillgångar och vinst. En aktie 
medför 1 röst.  

Bolagets aktier listades den 18 oktober 2013 
på Spotlight Stock Market (fd Aktietorget). 
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Resultaträkning och rapport över totalresultat    
Resultaträkning Kvartal 4    Helår 

Tkr 2018 2017 2018 2017 
       

Rörelsens intäkter        

Nettoomsättning 15 313 13 140 48 304 35 645 
Aktiverat arbete för egen räkning 601 562 2 430 2 272 
Övriga rörelseintäkter 144 59 827 58 

Summa intäkter 16 058 13 761  51 561 37 975 

Rörelsens kostnader     

Övriga externa kostnader -3 995 -3 219 -11 753 -8 621 
Personalkostnader -6 004 -4 434 -18 214 -14 598 

Avskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -699 -723 -2 857 -2 879 

Övriga rörelsekostnader - 0 - -760 

Rörelseresultat 5 360 5 385 18 737 11 117 

Finansiella poster     

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0 0 
Räntekostnader och liknande 
resultatposter 0 -1 -32 -32 

Resultat från finansiella poster 0 -1 -32 -32 

Resultat före skatt 5 360 5 384 18 705 11 085 
Skatt på periodens resultat -911 -1 437 -4 0512 -2 724 
     

  

Periodens resultat  4 449 3 947 14 653 8 361 
   

Rapport över totalresultat   

Periodens resultat 4 449 3 947 14 653 8 361 
Övrigt totalresultat  - - - - 
Totalresultat för perioden 4 449 3 947 14 653 8 361 

Resultat per aktie före utspädning  1,10 0,98 3,63 2,07 
Resultat per aktie efter utspädning  1,10 0,98 3,63 2,07 
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Balansräkning 

TILLGÅNGAR    
Tkr 2018-12-31 2017-12-31 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    

Immateriella anläggningstillgångar    

Balanserade utgifter för FoU-arbeten 6 620 6 694 
Patent 1 015 874 
Summa immateriella anläggningstillgångar  7 635 7 568 
Materiella anläggningstillgångar   
Inventarier, verktyg och installationer 2 20 

Summa materiella anläggningstillgångar  2 20 

Finansiella anläggningstillgångar   
Uppskjuten skattefordran 0 2 880 
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 2 880 
   

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  7 637 10 468 
   

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   
Övriga kortfristiga fordringar   
Kundfordringar 14 912 10 685 
Övriga kortfristiga fordringar 523 45 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 912 879 

Summa kortfristiga fordringar   16 347 11 609 

 
Kassa och bank  

 
32 090 

 
16 989 

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 48 437 28 598 

SUMMA TILLGÅNGAR 56 074 39 066 
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Bundet eget kapital     

Aktiekapital  897 897 
Fond för utvecklingsutgifter  5 218 4 101 

   

Fritt eget kapital    
Överkursfond 17 762 17 762 
Balanserat resultat  7 529 1 106 
Periodens resultat 14 653 8 361 
SUMMA EGET KAPITAL  46 059 32 227 

   

Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder 1 941 1 534 
Skatteskuld 1 627 299 
Övriga kortfristiga skulder  843 344 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 604 4 662 
Summa kortfristiga skulder 10 015 6 839 

    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 56 074 39 066 
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Rapport över kassaflöden 

 Kvartal 4    Helår 
Tkr 2018 2017 2018 2017 
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      
Rörelseresultat 5 360 5 385 18 737  11 117 
Justeringar för poster som inte 
ingår i kassaflödet   

  

Avskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 

699 723 2 857 2 879 

Erhållen ränta - - - - 
Betald ränta 0 -1 -32 -31 
Betald skatt -65 -57 -220 -234 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 

5 994 6 050 21 342 13 731 

  
  

     
Förändring av kundfordringar -6 513 -5 212 -4 227 -5 392 
Förändring av övriga rörelsefordringar 122 10 -201 128 
Förändring av leverantörsskulder 749 426 407 848 
Förändring av övriga rörelseskulder 1 560 1 826 686 1 340 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

1 912 3 100 18 007 10 655 

      
INVESTERINGSVERKSAMHETEN     
Investeringar i immateriella 
anläggningstillgångar -666 -691 -2 906 -2 984 

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

-666 -691 -2 906 -2 984 

     
Periodens kassaflöde 1 246 2 409 15 101 7 671 
Likvida medel vid periodens början 30 844 14 580 16 989 9 318 
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS 
SLUT 

32 090 16 989 32 090 16 989  
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Rapport över förändringar i eget kapital 

 

 

 

 

 Bundet eget kapital Fritt eget kapital   

Tkr 
Aktie- 

kapital 

Fond för  
utvecklings-

utgifter 
Över- 

kursfond 
Balanserat 

resultat 
Periodens 

resultat 

Totalt 
eget 

kapital 
Ingående eget kapital 2017-01-01 897 2 670 17 762 144 2 394 23 866 
Resultatdisp enligt årsstämmans beslut  

   2 394 -2 394  
Överföring fond för utvecklingsutgifter  2 271  -2 271   
Återföring avskrivningar 

 -840  840   
Totalresultat för perioden         8 361 8 361 
Utgående eget kapital 2017-12-31 897 4 101 17 762 1 106 8 361 32 227 

       
Eget kapital balansräkning per 2017-12-31 897 4 101 17 762 1 106 8 361 32 227 
 
Justering vid övergång till IFRS 15    -821   
Justerat Ingående eget kapital 2018-01-01 897 4 101 17 762 285 8 361 31 406 
Resultatdisp enligt beslut på årsstämman         8 361 -8 361  
Överföring fond för utvecklingsutgifter     2 430   -2 430    
Återföring avskrivningar     -1 313   1 313    
Totalresultat för perioden         14 653 14 653 
Utgående eget kapital 2018-12-31 897 5 218   17 762 7 529 14 653 46 059 
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Nyckeltal för perioden 

  2018 
okt-dec 

2017 
okt-dec 

2018 
jan-dec 

2017 
jan-dec 

Nettoomsättning, Tkr 15 313 13 140 48 304 35 645 
Försäljningstillväxt, %  17 45 36 88 
Rörelseresultat, Tkr 5 360 5 385 18 737 11 117 
Rörelsemarginal, % 35 41 39 31 
Periodens resultat, Tkr 4 449 3 947 14 653 8 361 
   

 
   

Kassaflöde från löpande verksamhet, Tkr 1 912 3 100 18 007 10 655 
Eget kapital, Tkr 46 059 32 227 46 059 32 227 
Balansomslutning, Tkr 56 074 39 066 56 074 39 066 
Soliditet % 82,1 82,5 82,1 82,5 
Avkastning på eget kapital, %  

 
37 30 

   
 

  
Antal anställda  17 14 17 14 
  

 
    

Antal aktier vid periodens slut före/efter 
utspädning 

4 040 078 4 040 078 4 040 078 4 040 078 

Genomsnittligt antal aktier vid 
periodens slut före/efter utspädning 

4 040 078 4 040 078 4 040 078 4 040 078 

        
Data per aktie       
Resultat per aktie, före/efter 
utspädning, SEK 

1,10 0,98 3,63 2,07 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten, SEK 

0,47 0,77 4,46 2,64 

Eget kapital per aktie, före/efter 
utspädning, SEK 

11,40 7,98 11,40 7,98 

Utdelning per aktie - - - - 

 
Försäljningstillväxt – Procentuell förändring i 
försäljning jämfört med samma period 
föregående år.  

Rörelsemarginal, % – Rörelseresultat inklusive 
finansiella intäkter dividerat med 
nettoomsättning.  

Soliditet, % – Periodens utgående eget 
kapital dividerat med periodens utgående 
balansomslutning.  

Avkastning på eget kapital, % - Periodens 
resultat (rullande 12 månader) dividerat med 
genomsnittligt eget kapital.  

Antal anställda - Genomsnittligt antal 
anställda under perioden. 

Resultat per aktie - Periodens resultat 
dividerat med genomsnittet av antalet 
utestående aktier under perioden  

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
per aktie – Kassaflöde från den löpande 
verksamheten dividerat med genomsnittet av 
antalet utestående aktier under perioden 

Eget kapital per aktie - Eget kapital dividerat 
med antalet utestående aktier vid periodens 
slut. 
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Redovisningsprinciper 
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet 
med IAS 34 med beaktande av de undantag 
från och tillägg till IFRS som anges i RFR 2 och 
årsredovisningslagen.  

Svensk lagstiftning tillåter att International 
Financial Reporting Standards (IFRS) såsom 
som de antagits EU, tillämpas på koncernnivå. 
SyntheticMR AB (publ) upprättar ingen 
koncernredovisning utan tillämpar istället 
Rådet för finansiell rapporterings 
rekommendation RFR 2, Redovisning för 
juridiska personer. Rekommendationens 
huvudregel innebär att SyntheticMR skall 
tillämpa IFRS så långt detta är möjligt inom 
ramen för Årsredovisningslagen och med 
hänsyn till sambandet mellan redovisning och 
beskattning. 

Samma redovisningsprinciper och 
beräkningsgrunder har tillämpats som i den 
senaste årsredovisningen för 2017 förutom 
redovisning i enlighet med IFRS 9 och IFRS 
15. Dessa standarder har börjat tillämpas från 
och med 1 januari 2018. Tillämpningen av 
IFRS 9 har inte påverkat bolagets finansiella 
rapporter. Tillämpningen av IFRS 15 har skett 
framåtriktat och har haft påverkan på bolagets 
finansiella rapporter, se nedan tabell samt not 
26 i årsredovisningen för 2017. Vidare har 
IFRS 15 inneburit utökade upplysningskrav, se 
tabell nedan. ”Uppdelning av intäkter”.  
 
Från och med 1 januari 2019 ersatte IFRS16 
Leasingavtal existerande IFRS relaterade till 
redovisning av leasingavtal. Standarden tar 
bort uppdelningen av leasingavtal i 
operationell eller finansiell leasing för 
leasingtagaren vilket krävs i IAS 17 och 
introducerar istället en gemensam modell för 
redovisning av all leasing. I denna modell ska 
leasetagaren redovisa a) tillgångar och skulder 
för alla leasingavtal med längre hyrestid än 12 
månader, med undantag för tillgångar av lågt 
värde, b) avskrivning av leasade tillgångar 

separat från räntekostnaden på leasing i 
resultaträkningen. Standarden skulle i 
dagsläget inte få några effekter på bolaget i 
och med att bolaget tillämpar lättnadsregeln 
enligt RFR 2.  

Utöver finansiella data som definieras i IFRS, 
presenteras specifika nyckeltal, s.k. alternativa 
nyckeltal för att återspegla resultatet i den 
underliggande verksamheten och öka 
jämförbarheten mellan olika perioder. Dessa 
alternativa nyckeltal ersätter inte finansiella 
data som definieras i IFRS.  

Upplysningar enligt IAS 34. 16A framkommer 
förutom i de finansiella rapporterna även i 
övriga delar av delårsrapporten.  

Vid upprättande av delårsrapporten krävs att 
företagsledningen gör bedömningar och 
uppskattningar samt gör antaganden som 
påverkar företagets resultat och ställning samt 
lämnad information i övrigt. Bolaget 
utvärderar dessa löpande baserat på historisk 
erfarenhet samt förväntningar på framtida 
händelser som anses rimliga under rådande 
förhållanden. De uppskattningar för 
redovisningsändamål som blir följden av dessa 
kommer, definitionsmässigt, sällan att 
motsvara det verkliga resultatet. 
 
Segmentsrapportering  
Ett rörelsesegment är en del av bolaget som 
bedriver verksamhet från vilken den kan 
generera intäkter och ådra sig kostnader och 
för vilka det finns fristående finansiell 
information tillgänglig. Ett rörelsesegments 
resultat följs vidare upp av företagets högste 
verkställande beslutsfattare, vilket av bolaget 
den verkställande direktör är identifierad som. 
Företagsledningen har fastställt segmenten 
baserat på den information som behandlas av 
verkställande direktören och som används 
som underlag för att fördela resurser och 
utvärdera resultat. I denna interna 
rapportering utgör bolaget ett segment.  
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Intäkternas fördelning 
Bolaget har en kund vars omsättning överstiger 10 procent av bolagets totala nettoomsättning.  

 Kvartal 4        Helår 

 2018 2017 2018 2017 
Geografisk marknad       

Sverige  92 448 577 703 
Övriga länder 15 221 12 692 47 727 34 942 
SUMMA 15 313 13 140 48 304 35 645 

      

Intäktsslag       

Licenser  14 967 12 858 47 002 34 779 
Service och Support 346 282 1 302 866 
SUMMA 15 313 13 140 48 304 35 645 

      

Tidpunkt för redovisning      

Licenser överförda vid viss tidpunkt 14 967 12 858 47 002 34 779 
Tjänster överförda över tid 346 282 1 302 866 
SUMMA 15 313 13 140 48 304 35 645 

 

 

Brygga för intäkter och periodens resultat efter tillämpning av IFRS 15. 
Nedan tabell visar periodens intäkter och resultat vid redovisning i enlighet med IFRS 15 med 
tillhörande övergångseffekter. Summa av respektive kategori visar omräknade siffror som är 
jämförbara med tidigare redovisningsprinciper.  

 
2018-10-01 
2018-12-31 

2018-01-01 
2018-12-31 

    

Redovisade intäkter 16 058 51 561 
Omräkning till IAS 18     
Minskning hänförligt till rörlig prismodell  -311 -1 052 
Omräknade intäkter 15 747 50 509 

     
Redovisad skatt -911 -4 052 
Omräkning till IAS 18     
Minskning hänförligt till rörlig prismodell  68 231 
Omräknad skatt -843 -3 821 

     
Redovisat Periodens resultat 4 449 14 653 
Omräkning till IAS 18     
Minskning hänförligt till rörlig prismodell  -243 -821 
Omräknad Periodens resultat 4 206 13 831 
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Finansiella tillgångar och skulder 
Samtliga finansiella tillgångar och skulder har korta löptider. Härav bedöms de verkliga värdena på 
samtliga finansiella instrument ungefärligen motsvara redovisade värden.  
 

31 december 2018 Kund- och 
lånefordringar 

Finansiella 
skulder 

Summa 
redovisat 

värde 

Verkligt 
värde 

Likvida medel  32 090 - 32 090 32 090 
Kundfordringar  14 912 - 14 912 14 912 
Övriga fordringar  843 - 843 843 
Summa tillgångar  47 845 - 47 845 47 845 
      
Leverantörsskulder - 1 941 1 941 1 941 
Summa skulder - 1 941 1 941 1 941 

31 december 2017 Kund- och 
lånefordringar 

Finansiella 
skulder 

Summa 
redovisat 

värde 

Verkligt 
värde 

Likvida medel  16 989 - 16 989 16 989 
Kundfordringar  10 685 - 10 685 10 685 
Övriga fordringar  132 - 132 132 
Summa tillgångar  27 806 - 27 806 27 806 
          
Leverantörsskulder - 1 534 1 534 1 534 
Summa skulder - 1 534 1 534 1 534 
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SyntheticMR i korthet 
SyntheticMR utvecklar analys- och 
avbildningsmetoder för magnetisk 
resonanstomografi (MR eller MRI på engelska) 
som kan förkorta undersökningstiden och 
samtidigt leverera mer information till 
klinikern. SyntheticMRs unika teknologi mäter 
absoluta värden av vävnad i hjärnan och 
genererar justerbara kontrastbilder, 
automatisk segmentering av biomarkörer och 
kvantitativa data med en enda MR sekvens. 
SyntheticMRs produkt SyMRI säljs genom 
partnersamarbeten med Siemens, Philips och 
Sectra, samt som en kundanpassad version av 
GE Healthcare.  
 
Bolaget grundades 2007 av Dr Marcel 
Warntjes baserat på innovationer som 
utvecklats på Center for Medical Image 
Science and Visualization (CMIV) i Linköping. 
SyntheticMR har 17 anställda med kontor 
beläget i Linköping.  
 
Vision och strategi 
SyntheticMRs vision är att skapa ett 
paradigmskifte inom MR och leda 
utvecklingen av kvantitativ MRI. Med SyMRI 
erbjuds läkaren objektivt beslutsstöd, vilket 
kan leda till snabbare och mer tillförlitliga 
diagnoser. Samtidigt kan det mer effektiva 
arbetsflödet bidra till kortare vårdköer och 
mindre tid i MR-kameran, vilket leder till en 
bättre upplevelse för patienten. På så sätt 
ökar produktivitet och patientnytta på 
kundernas kliniker, vilket genererar långsiktigt 
god lönsamhet för SyntheticMR och dess 
aktieägare.  
Bolagets kärnkompetens består i att utveckla 
och kommersialisera produkter baserade på 
den senaste forskningen inom området. Detta 
sker i nära samarbete med utvalda kliniker och 
sjukhus för att säkerställa att de produkter 
som tas fram motsvarar marknadens krav och 
behov. 
 
Försäljningsstrategi 
SyntheticMRs strategi är att nå̊ ut till en bred, 
global marknad genom partnersamarbeten 

med ledande aktörer på MR-marknaden. 
SyntheticMR har ett licensavtal sedan 2014 
med GE Healthcare, en av de största och 
ledande MR- tillverkarna globalt, vilket ger GE 
Healthcare rätt att sälja en integrerad och 
kundanpassad version av SyMRI direkt till sina 
kunder. SyntheticMR har även samarbets- och 
co-marketingavtal med Philips sedan 2015 och 
Siemens sedan 2016, vilket gör SyMRI 
kompatibelt med deras MR-kameror. SyMRI 
säljs även som plug-in till SECTRA:s PACS och 
erbjuds även sedan andra kvartalet 2018 
genom syngo.via Open Apps vilken är en del 
av Siemens digitala ekosystem.  

SyntheticMRs produkter säljs främst av 
återförsäljare genom våra partners, men 
SyntheticMR har även nära kontakt med flera 
internationellt erkända referenskunder som 
bedriver viktig forskning inom radiologi och 
neurologi.  

SyMRI  
SyntheticMRs programvara SyMRI levererar 
ett flertal kontrastbilder, segmentering 
av biomarkörer och kvantitativa data med en 
enda MR-sekvens. Med SyMRI kan 
undersökningstiden förkortas markant 
samtidigt som klinikern får mer information 
när de ska ställa en diagnos. Genom kortare 
MR-undersökningar, minskade vårdköer och 
mer tillförlitliga diagnoser kan SyMRI bidra till 
ett mer effektivt arbetsflöde och ökad nytta 
för patienten.  
 
Ett nytt sätt att göra MR-undersökningar  
Vid en vanlig MR-undersökning körs ett flertal 
sekvenser med olika inställningar där varje 
sekvens genererar en statisk kontrastbild som 
belyser vävnadstyper på olika sätt. Ju fler 
bilder läkaren vill ta desto fler sekvenser körs 
seriellt, vilket kan leda till långa 
undersökningstider och obekväma 
undersökningar för patienten.  
Radiologen analyserar sedan kontrastbilderna 
med blotta ögat för att upptäcka anomalier 
eller patologier. Att mäta volymer är 
tidskrävande och kräver mycket stor 
skicklighet och erfarenhet. Eftersom bilderna 
är statiska måste även radiologen bestämma i 
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förväg vilka kontrastbilder som ska köras, och 
om de behöver ytterligare kontraster måste 
patienten återkallas för ännu en 
undersökning.  
SyMRI har en fundamentalt annorlunda metod 
för att ta bilder. I stället för att ta statiska 
kontrastbilder mäter SyMRIs unika sekvens 
faktiska vävnadsegenskaper i hjärnan. Därefter 
återskapar mjukvaran ett flertal kontrastbilder 
syntetiskt, samt beräknar volymer och 
segmenterar vävnadstyper. Denna ytterligare 
information kan bidra till en snabbare och mer 
tillförlitlig diagnos.  
 
Justerbara kontraster  
Eftersom kontrastbilderna i SyMRI är 
syntetiskt återskapade från kvantitativa data 
kan användaren även justera kontrasten efter 
undersökningen, när patienten gått hem. 
Detta minskar risken för att behöva återkalla 
patienten om någon kontrast skulle saknas 
och ger läkaren möjlighet att finjustera 
bilderna i efterhand.  
Att kunna justera bilderna är särskilt 
användbart inom pediatrik, då det är svårt att 
veta i förväg vilken kontrast som är bäst att 
använda på en hjärna som fortfarande är i 
utveckling.   
 
Segmentering av biomarkörer  
SyMRI segmenterar och beräknar volymer för 
vit vävnad (WM), grå vävnad (GM) och 
cerebrospinalvätska (CSF), vilket erbjuder ett 
objektivt beslutsstöd till diagnosticerande 
kliniker.  
SyMRI innehåller också segmentering och 
volymberäkningar av myelin. Myelin är en 
substans som bildar ett isolerande lager 
runt axoner i hjärnan och gör att nervsignaler 
färdas snabbare. Det är särskilt viktigt att 
kunna mäta myelin inom pediatrik, där 
mätvärden utöver det normala kan 
vara kopplat till ett flertal sjukdomar 
såsom Sturge-Weber syndrome, ADHD och 
autism, samt vid neurodegenerativa 
sjukdomar som demens och multipel skleros.  
Programvaran beräknar även 
Brain Parenchymal Fraction (BPF), som 
används för att följa upp hjärnatrofi, dvs 
förtvining av hjärnvävnad som uppstår i 
samband med neurodegenerativa sjukdomar 

såsom multipel skleros. Läkaren kan också 
själv märka ut och beräkna volymer i till 
exempel tumörer eller lesioner.  
 
Djupare analys med parametriska kartor  
SyMRI inkluderar också avancerade 
parametriska kartor som visar 
relaxationsvärden för vävnader i hjärnan. 
Dessa kan i vissa produktpaket exporteras till 
andra format för vidare analys och användas 
vid avancerad forskning inom neurologi och 
neuroradiologi.  
 
Mer information – snabbare arbetsflöde  
Med en enda sekvens på 6 minuter mäter 
SyMRI absoluta vävnader i hjärnan och skapar 
justerbara kontrastbilder, segmentering och 
volymmätningar. Detta kan korta 
undersökningstiden i kameran, minska 
kostnader för sjukhusen, korta vårdköerna och 
samtidigt ge mer information till läkaren som 
kan ställa en mer tillförlitlig diagnos.  
 
Produktpaket  
SyMRI finns i olika produktpaket. Genom 
partnersamarbeten är SyMRI kompatibelt med 
MR-kameror från de tre globalt 
marknadsledande tillverkarna GE Healthcare, 
Philips och Siemens.  
SyMRI IMAGE genererar ett flertal justerbara 
kontrastbilder ur en enda sekvens som tar 
cirka 6 minuter. Detta paket är speciellt 
utvecklat för att snabba upp arbetsflödet och 
möjliggöra undersökningar av fler patienter 
varje dag.  
MAGiC är en kundanpassad version av 
SyMRI IMAGE vilken marknadsförs av GE 
Healthcare under licensavtal.  
SyMRI NEURO innehåller förutom 
kontrastbilder även segmentering, 
volymberäkning av hjärnvävnad och 
kvantitativa parametriska kartor, vilket 
erbjuder läkaren mer information och ett 
objektivt beslutsstöd vid diagnosticering.  
SyMRI Research Edition innehåller 
kontrastbilder, volymberäkningar och 
kvantitativa data som kan exporteras till 
extern programvara för djupare analys och 
forskning.  
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Marknad 
SyMRI säljs som en fristående programvara till 
MR-system eller PACS. Produkten har en stor 
marknadspotential då den kan integreras i 
både befintliga och nya system på dessa 
marknader.  
Den globala MR-marknaden uppskattas till 
ca 6.6 miljarder USD år 2017. Med en årlig 
tillväxt på omkring 6.6 procent förväntas 
marknaden vara värd ca 8 miljarder USD år 
2020 och ca 9.7 miljarder år 2023. Globalt 
uppskattas den installerade basen av MR-
kameror till cirka 33 000 system 
(Mordor Intelligence 2017). De fem ledande 
aktörerna på marknaden, Siemens, GE 
Healthcare, Philips, Canon (f.d. Toshiba) och 

Hitachi har tillsammans ca 89 procents 
marknadsandel (Mordor Intelligence 2017).   
Globalt såldes PACS-system för ca 4.7 
miljarder USD under 2015. Marknaden 
förväntas nå ca 6 miljarder USD år 2018 och 
ca 7 miljarder USD år 2020, med en årlig 
tillväxt på omkring 8,4 procent. Den 
överlägset största PACS-marknaden finns i 
USA medan resterande andel är jämt fördelad 
mellan Japan, Europa och Asien-
Stillahavsområdet. (Global 
Industry Analysts 2015).  
Utöver de stora MR-tillverkarna, som även 
erbjuder PACS-lösningar, finns företag som 
Fuji, Agfa, Carestream, McKesson och Sectra
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Översiktlig granskning 
Denna rapport har ej granskats av bolagets 
revisor. 
 
Årsstämma 
Årsstämman äger rum i SyntheticMRs 
kontorslokaler den 29 april 2019, kl. 18.00 
Storgatan 11, Linköping. Ytterligare 
information om anmälan till årsstämman och 
styrelsens förslag till beslutspunkter kommer 
att publiceras på bolagets webbsida i 
samband med att kallelsen till årsstämman 
sker.  

Förslag till utdelning  
För räkenskapsåret 2018 avser styrelsen i 
SyntheticMR föreslå att 1,50 kr per aktie 
lämnas i utdelning. Den föreslagna 
utdelningen motsvarar en överföring till 
aktieägarna med totalt 6,1 Mkr. 

Kommande finansiell information 
Delårsrapport jan-mars - 29 apr 2019 
Delårsrapport jan-juni - 17 juli 2019 
Delårsrapport jan-sep - 12 nov 2019 
Bokslutskommuniké jan-mars - 27 feb 2020 

Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig 
senast den 8 april 2019 på bolagets hemsida.  

Ytterligare information  
Fredrik Jeppsson, Ekonomichef och IR 
ansvarig  
Tel: +46 72 303 13 39 
E-mail: fredrik.jeppsson@syntheticmr.com  

Stefan Tell, VD 
Tel: Tel: +46 73 373 40 90, 
E-mail: stefan.tell@syntheticmr.com 
 

 

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SyntheticMR AB (publ) är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, 
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2019.  

Styrelsen försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning 
och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.  

Stockholm den 27 februari 2019 
SyntheticMR AB (publ) 

Styrelsen 

 


