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Andra kvartalet i korthet 
 

Jämförelsesiffror i kvartal 2 är moderföretagets då 
koncernen bildades 1 juli 2019. 

 
➢ Nettoomsättningen uppgick till 9,9 Mkr (12,9), 

vilket ger en försäljningstillväxt om -23 
procent.  

➢ Rörelseresultatet uppgick till -3,0 Mkr (3,2). 
➢ Periodens resultat summeras till -3,0 Mkr 

(2,5). 
➢ Resultat per aktie uppgick till -0,77 kr (0,61). 
➢ Försäljningen de senaste 12 månaderna 

uppgick till 45,0 Mkr (49,7). 
 
 

Första halvåret i korthet 
 
➢ Nettoomsättningen för det första halvåret 

uppgick till 22,4 Mkr (23,2), vilket ger en 
försäljningstillväxt om -3 procent.  

➢ Rörelseresultatet uppgick till -2,2 Mkr (6,1). 
➢ Periodens resultat summeras till -2,2 Mkr 

(4,7). 
➢ Resultat per aktie uppgick till -0,57 kr (1,16). 

 

 
 
 

Omsättning per kvartal och rullande 12 mån 2016-2020 

 

 
 
 
 
 

Väsentliga händelser under kvartal 2 
 

Avtal med Philips Healthcare USA om att 
inkludera SyMRI i deras produktkatalog. Första 
order relaterat till avtalet från ProScan 
Imaging erhölls i kvartalet. 
 
Försäljningen till GE Healthcare minskade i 
kvartalet beroende på ändrade prioriteringar 
och framflyttade projekt hos vissa slutkunder 
till följd av pandemin. Ingen information finns 
att planerade projekt har blivit annullerade. 
 

Väsentliga händelser under första halvåret 
 
Försäljningen av SyMRI har ökat med över 100 
procent jämfört med samma period 
föregående år.  

 
Väsentliga händelser efter kvartalets utgång 
 
SyntheticMR har erhållit regulatoriskt 
godkännande av SyMRI i Brasilien.  
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2019 
apr-jun 

(Moderföretag) 

2020 
jan-jun 
(Koncern) 

2019 
jan-jun 

(Moderföretag) 

2019 
jan-dec 
(Koncern) 

Nettoomsättning, Tkr 9 902 12 942 22 424 23 216 45 803 
Försäljningstillväxt, % -23 16 -3 7 -5 
Rörelseresultat, Tkr -2 973 3 232 -2 160 6 118 4 917 
Rörelsemarginal, % -30 25 -10 26 11 
Periodens resultat, Tkr -2 982  2 477 -2 197  4 702 3 729 

Resultat per aktie, före/efter utspädning, SEK -0,77 0,61 -0,57 1,16 0,94 
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VD har ordet 

 
Försäljningen av SyMRI fortsätter öka 
Ökningen av antalet sålda SyMRI-licenser 
fortsatte glädjande i andra kvartalet. 
Försäljningstillväxten första halvåret är 
betydligt över 100% jämfört med samma 
period förra året. De senast sex månaderna 
har vi som bolag fått mer än ett ben att stå på 
då den ökade försäljningen av SyMRI har gett 
oss en bättre produktmix. Försäljningen till GE 
Healthcare av den anpassade produkten de 
marknadsför som MAGiC påverkades 
negativet av effekter relaterade till pandemin. 
Situationen ger, inte överraskande, följder 
som ändrade prioriteringar och framflyttade 
projekt hos vissa slutkunder. Positivt i 
sammanhanget är att vi inte har något 
exempel på att planerade projekt har blivit 
annullerade. 
  
Som informerats om under perioden så har nu 
Philips Healthcare USA inkluderat SyMRI i sin 
produktkatalog. Efter en lång process är det 
mycket glädjande att denna viktiga 
samarbetspartner nu prioriterar att lägga mer 
fokus på att erbjuda våra lösningar till sina 
kunder. Detta bidrar signifikant till vår strategi 
att öka resurserna att marknadsföra och sälja 
SyMRI. Första resultatet av det utvecklade 
samarbetet såg vi redan under samma kvartal 
genom en order från ProScan Imaging. Denna 
order av en tidsbegränsad licens var den 
första från en aktör som består av 25 
fristående kliniker i sju olika delstater i USA. 
  
Den ökade försäljningen av SyMRI samt 
samarbetsavtalet med Philips Healthcare är 
konkreta resultat av de investeringar vi gjort i 
egna säljresurser på prioriterade marknader. 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

”Den ökade försäljningen av SyMRI samt 
samarbetsavtalet med Philips Healthcare 
är konkreta resultat av de investeringar vi 
gjort i egna säljresurser på prioriterade 
marknader." 
 
Försäljningen under andra kvartalet uppgick 
till 9,9 mkr (12,9), vilket är en minskning med 
23 procent i jämförelse med motsvarande 
period föregående år. Minskningen hänförs till 
den lägre försäljningen till GE Healthcare. 
  
Rörelseresultatet uppgick till -3,0 mkr (3,2) i 
andra kvartalet vilket motsvarar en marginal 
om -30 procent (25). Förutom den lägre 
försäljningen enligt ovan beror det minskade 
resultatet även på de ökade investeringarna i 
egna säljresurser i framförallt USA. Satsningen 
på marknadsorganisationen känner vi oss 
trygga med. Fortsatt ser vi till att vid 
eventuella negativa marknadssignaler är våra 
kostnader till stor del skalbara och därmed 
kan minskas snabbt. 
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Fördjupat samarbete för fortsatt tillväxt och 
produktutveckling 
Utöver avtalet med Philips Healthcare 
fortsätter processerna framgångsrikt med 
befintliga och nya samarbetspartners. 
Exempelvis utvecklas vår relation med GE 
Healthcare vidare runt hur försäljningen av 
befintliga produkter ska växa. De diskussioner 
som förs med nya partners fokuserar nu i 
huvudsak på kommersialisering. 
  
Samarbetet med våra partners är viktigt också 
i det högprioriterade arbetet med att utveckla 
vår produktportfölj. Flera gemensamma 
utvecklingsprojekt kring nästa generations 
SyMRI fortlöper som förväntat. Vår 3D-
teknikbaserade produkt kommer att 
signifikant förbättra underlaget från MR-
undersökningen vilket kommer ge stora 
fördelar för sjukvårdens hantering av olika 
sjukdomstillstånd. Ett annat mycket intressant 
projekt är utvecklingen av den produkt vi 
säljer idag till att också inkludera 
undersökning av muskuloskeletala systemet. 
Detta avser rörelseapparaten och inbegriper 
till exempel knä och ryggrad. Liksom för 
produktens nuvarande godkända 
undersökning av hjärna så görs en stor del av 
alla MR-undersökningar på detta område. Det 
bredare godkännandet ökar 
försäljningspotentialen av SyMRI markant. I 
syfte att förbättra vår produktutvecklingsplan 
konsulterar vi flitigt våra kliniska rådgivare. 
Denna grupp är nyligen formad och består av 
flera namnkunniga specialister från 
välrenommerade sjukhus och universitet. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rätta förutsättningar för tillväxt 
Jag har en stark tilltro till att vi implementerar 
de rätta strategierna och den positiva 
feedbacken från marknaden stärker mig i 
denna övertygelse. Responsen från våra 
kunder och samarbetspartners vittnar om 
styrkan i våra unika produkterbjudanden och 
att vi tar rätt initiativ för att utveckla vår 
produktportfölj. Nya betalningsmodellen som 
över tid bygger en kundbas för återkommande 
försäljning av SyMRI introduceras effektivt. 
Omvärldssituationen har haft en viss 
begränsande effekt på vår verksamhet så här 
långt. Ändå har vi under kvartalet som gått 
lyckats öka antalet slutförda och även 
påbörjade affärsprocesser på ett mycket 
tillfredställande sätt i alla våra prioriterade 
marknader. Över tid kommer vi att öka 
försäljningstillväxten genom att en 
kommersiellt hållbar plan implementeras av 
en mycket kompetent och professionell 
organisation. 
 
 

 

 

Ulrik Harrysson  

VD SyntheticMR 
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Koncernens finansiella utveckling 

Andra kvartalet, april-juni 2020 
Nettoomsättningen under andra kvartalet 
minskade med -23 procent i jämförelse med 
samma period föregående år och uppgick till 
9 902 Tkr (12 942). Den negativa 
försäljningstillväxten beror på lägre försäljning till 
GE Healthcare.    
 
Övriga rörelseintäkter inkluderar ersättning från 

Vinnova om 0,15 Mkr för projektet som bedrivs 

tillsammans med Elekta, Inovia AI och Linköpings 

universitet. Vidare har förändringar i valutakursen 

mot dollarn och euron haft negativ effekt om 

-1,3 Mkr.  

 
Rörelsens kostnader har ökat jämfört med samma 

period föregående år och uppgick till -12 358 Tkr 

(-10 765). Kostnaderna hänförs främst till ökade 

investeringar i egna säljresurser. 

 
Rörelseresultatet uppgick till -2 973 Tkr (3 232), 

vilket motsvarar en rörelsemarginal på -30 procent 

(25). Skatt på kvartalets resultat uppgick till 0 Tkr 

(-754). Totalresultat efter skatt var -3 130 Tkr  

(2 477) vilket gav ett resultat per aktie på -0,77 kr 

(0,61).  

 
För perioden uppgick kassaflödet från den 

löpandet verksamheten till -2 211 Tkr (1 279).  

 

Första halvåret, jan-juni 2020 

Nettoomsättningen för första halvåret 2020 

uppgick till 22 424 Tkr (23 216), vilket motsvarar en 

minskning om -3 procent (7). Den negativa 

försäljningstillväxten beror på lägre försäljning till 

GE Healthcare. Försäljningen av SyMRI har ökat 

med mer än 100 procent jämfört med samma 

period förgående år.  

 

Kostnaderna för det första halvåret 2020 uppgick 

till -26 158 Tkr jämfört med -19 581 Tkr förgående 

år. Kostnaderna hänförs främst till ökade 

investeringar i egna säljresurser.   

 

 

 

 

 

Vidare har koncernen fler anställda och per 

kvartalets utgång var det 23 anställda jämfört med 

18 personer vid samma tidpunkt föregående år.  

 

Rörelseresultatet uppgick till -2 160 Tkr (6 118) 

vilket motsvarar en rörelsemarginal på -10 procent 

(26). Skatt på resultatet för första halvåret uppgick 

till -2 Tkr (-1 415). Totalresultat efter skatt för 

första halvåret uppgick till -2 294 Tkr (4 702). Detta 

gav ett resultat per aktie på -0,57 kr (1,16).  

 

Kassaflödet från den löpande verksamheten 

uppgick till -4 436 Tkr (9 222). Per 30 juni 2020 

uppgick koncernens likvida medel till 27 442 Tkr 

(33 661). 
 

 
Omsättning per kvartal och rullande 12 mån 2016-2020

 
 

Rörelseresultat per kvarta och rullande 12 mån 2016-2020 
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Valutaeffekt 

Koncernen 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.  

Koncernen använder inga instrument för att säkra 

valutakurser.  

 
Aktivering av utvecklingskostnader 

Andra kvartalets investeringar i immateriella 

anläggningstillgångar uppgick till 1 003 Tkr (792). 

Motsvarande siffra för första halvåret är 2 280 Tkr 

(1 591). Investeringarna i immateriella tillgångar 

avser aktiverade utvecklingskostnader och patent. 

 
Finansiell ställning 

Koncernens balansomslutning uppgick till  

52 665 Tkr (55 946) per den 30 juni 2020 och 

soliditeten var 78,8 procent (79,9). Samma kvartal 

uppgick de kortfristiga fordringarna till 14 433 Tkr 

(14 499). Kundfordringar uppgår till 5 939 Tkr  

(12 973).  

 
Eget kapital uppgick vid periodens slut till  

41 495 Tkr (44 702). Koncernen har inga 

räntebärande skulder. 

 
Transaktioner med närstående  
Under andra kvartalet har transaktioner med 

närstående skett med totalt 416 Tkr. Totalt för 

första halvåret är beloppet 1 076 Tkr. Beloppet 

avser konsultarvode till styrelseledamot Marcel 

Warntjes i sin roll som ansvarig för innovation och 

som Senior Adviser till koncernens ledning. I övrigt 

har inga transaktioner av betydande omfattning 

skett med närstående under innevarande period 

eller jämförelseperioden. 

 

 

 

Risk och osäkerhetsfaktorer 

SyntheticMRs 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 2019 och avser finansiella, - och operationella 

risker. Inga ytterligare väsentliga risker och 

osäkerhetsfaktorer än de som finns beskrivna i 

årsredovisningen 2019 har tillkommit under 2020.  

 
Koncernen har liksom de flesta andra 

medicintekniska bolag ett ojämnt orderflöde över 

året och variationen i enskilda kvartal kan vara 

stor. 

 
Moderföretaget 
SyntheticMR AB (publ) är moderföretag i 

SyntheticMR-koncernen. Verksamheten i 

moderföretaget överensstämmer i allt väsentligt 

med verksamheten för koncernen, varför 

kommentarerna för koncernen i stor utsträckning 

även gäller för moderföretaget.  

 
Moderföretaget har inte påverkats av 

förändringarna i IFRS 16, utan fortsätter att 

redovisa leasingkostnader som operationella 

leasingkostnader. Tillämpningen av IFRS 16 har i 

stort inneburit en omklassificering av 

leasingkostnaden från ”Övrig extern kostnad” till 

”Avskrivning” och ”Räntekostnad”.  

 

Aktiedata och ägare 

Aktiekapitalet per den 30 juni 2020 uppgick till 

896 897 kr och antalet aktier till 4 040 078. 

Samtliga aktier äger lika rätt till koncernens 

tillgångar och vinst. En aktie medför 1 röst.  

Koncernens aktier listades den 18 oktober 2013 på 

Spotlight Stock Market (fd Aktietorget).
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Koncernens resultaträkning och rapport över totalresultat 

  

  

 Kvartal 2 Första halvåret Helår 

Tkr  
2020 

(Koncern)  
2019 

(Moderföretaget)  

2020 
(Koncern) 

2019 
(Moderföretaget) 

2019 
(Koncern) 

        

Rörelsens intäkter         

Nettoomsättning 9 902  12 942 22 424 23 216 45 803 
Aktiverat arbete för egen räkning 621 674 1 341 1 278 2 578 

Övriga rörelseintäkter -1 138 381 233 1 206 941 

Summa intäkter 9 385 13 997  23 998 25 700 49 322 

Rörelsens kostnader      

Övriga externa kostnader -4 300 -4 289 -10 653 -7 393 
-16 
809 

Personalkostnader -7 081 -5 757 -13 536 -10 748 
-24 
184 

Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 

-977 -719 
-1 969 

-1 441 -3 412 

Rörelseresultat -2 973 3 232 -2 160 6 118 4 917 

Finansiella poster      

Ränteintäkter och liknande resultatposter - - - - 2 
Räntekostnader och liknande resultatposter -9 -1 -35 -1 -18 

Resultat från finansiella poster -9 -1 -35 -1 -16 

 
Resultat före skatt -2 982 3 231 -2 195 6 117 4 901 
Skatt på periodens resultat 0 -754 -2 -1 415 -1 172 

Periodens resultat  -2 982 2 477 -2 197 4 702 3 729 

     

Rapport över totalresultat     

Övrigt totalresultat  -148 - -97 - 61 

Totalresultat för perioden -3 130 2 477 -2 294 4 702 3 790 

Resultat per aktie före utspädning  -0,77 0,61 -0,57 1,16 0,94 
Resultat per aktie efter utspädning  -0,77 0,61 -0,57 1,16 0,94 
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Koncernens balansräkning 
 

TILLGÅNGAR    

Tkr  
2020-06-30 

(Koncern) 
2019-06-30 
(Moderföretag) 

2019-12-31 
(Koncern)  

    

Anläggningstillgångar      

Balanserade utgifter för FoU-arbeten 7 968 6 840 7 254 

Patent 1 005 946 889 
Inventarier, verktyg och installationer 178 - 200 
Nyttjanderättstillgångar 1 639 - 1 305 

Summa anläggningstillgångar 10 790 7 786 9 648 
    

Omsättningstillgångar  

   

Kundfordringar 5 939 12 973 10 184 

Övriga kortfristiga fordringar 2 589 409 460 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 905 1 117 1 400 

Likvida medel   27 442 33 661 34 747 

Summa omsättningstillgångar 41 875  48 160 46 791 

SUMMA TILLGÅNGAR 52 665 55 946 56 439 
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

    

Bundet eget kapital      

Aktiekapital  897 897 897 

Övrigt tillskjutet kapital  17 762 17 762 17 762 

Reserver  -97 - 61  

Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat 22 933 26 043 25 069 

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare  41 495 44 702 43 789 

Summa eget kapital  41 495 44 702 43 789 
    

Långfristiga skulder     

Långfristig leasingskuld 684 - 324 

Summa långfristiga skulder 684 - 324 
    

Kortfristiga skulder     

Kortfristig leasingskuld 968 - 988 

Leverantörsskulder 1 905 1 895 1 765 

Skatteskuld 8 3 004 335 

Övriga kortfristiga skulder  1 350 1 961 1 200 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 255 4 384 8 038 

Summa kortfristiga skulder 10 486 11 244 12 326 
 

    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 52 665 55 946 56 439 
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Koncernens rapport över kassaflöden 

    Kvartal 2 Första halvåret Helår 

Tkr  
2020 

(Koncern) 

2019 
(Moderföretag) 

2020 
(Koncern) 

2019 
(Moderföretag) 

2019 
(Koncern) 

Den löpande verksamheten       
Rörelseresultat -2 973 3 232 -2 160 6 119 4 917 
      
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet      
Avskrivningar av materiella och immateriella 
tillgångar 

977 719 1 969 1 441 3 412 

Erhållen ränta  - - - - 2 
Betald ränta -9 -1 -35 -2 -18 
Betald skatt -534 -93 -2 962 -177 -1 540 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 

-2 539 3 857 -3 188 7 381 6 773 

     

Förändring av kundfordringar 4 664  -2 554 4 245 1 939 4 728 

Förändring av övriga kortfristiga rörelsefordringar -4 336 207 -6 633 88 -425 

Förändring av leverantörsskulder -420 -525 140 -45 -175 

Förändring av övriga kortfristiga rörelseskulder 420 294 1 000 -141 1 867 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 211 1 279 -4 436 9 222 12 768 

       
Investeringsverksamheten       

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -1 003 -792 -2 280 -1 591 -3 624 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar - - - - - 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 003 -792 -2 280 -1 591 -3 624 

      

Finansieringsverksamheten      

Utbetald amortering - -6 060 - -6 060 -6 060 

Amortering av leasingskuld -246 - -492 - -488 

Ovillkorat aktieägartillskott  - - - - - 
Amortering av lån - - - - - 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -246 -6 060 -492 -6 060 -6 548 
      

Periodens kassaflöde -3 460 -5 573 -7 208 1 571 2 596 

Likvida medel vid periodens början 31 050 39 234 34 747 32 090 32 090 
Omräkningsdifferens likvida medel -148 - -97 - 61 

Likvida medel vid periodens slut  27 442 33 661 27 442 33 661 34 747 
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

Tkr (Moderföretag) 
Aktie- 

kapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital 
Omräknings- 

reserv 

Balanserade  
Vinstmedel inkl. 

periodens 
resultat 

Summa eget 
kapital hänförligt 

till 
modeföretagets 

aktieägare 

Ingående eget kapital 2019-01-01 897 17 762 - 27 400 46 059 

Periodens resultat     4 702 4 702 

Periodens övrigt totalresultat    - - 

Totalresultat för perioden        4 702 4 702 

Transaktioner med koncernens ägare - 

utdelning 

   -6 060 -6 060 

Utgående eget kapital 2019-06-30 897 17 762 - 26 043 44 702 

 
 
(Koncern)      
Ingående eget kapital 2020-01-01 897 17 762 61 25 069 43 789 

Periodens resultat    -2 197 -2 197 

Periodens övrigt totalresultat   -97  -97 

Totalresultat för perioden     -97 -2 197 -2 294 

Transaktioner med koncernens ägare - 
utdelning 

   - - 

Utgående eget kapital 2020-06-30 897 17 762 -36 22 872 41 495 
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Koncernens nyckeltal för perioden 

 2020 2019 2020 2019 2019 
 apr-jun 

(Koncern) 

apr-jun 
(Moderföretaget) 

jan-jun 
(Koncern) 

jan-jun 
(Moderföretaget) 

jan-dec 
(Koncern) 

      
Nettoomsättning, Tkr 9 902 12 942 22 424 23 216 45 803 

Försäljningstillväxt, %  -23 16 -3 7 -5 

Rörelseresultat, Tkr -2 973 3 232 -2 160 6 118 4 917 

Rörelsemarginal, % -30 25 -10 26 11 

Periodens resultat, Tkr -2 982 2 477 -2 197 4 702 3 729 

Kassaflöde från löpande verksamhet, Tkr -2 211 1 279 -4 436 9 222 12 768 

Eget kapital, Tkr 41 495 44 702 41 495 44 702 43 789 

Balansomslutning, Tkr 52 665 55 946 52 665 55 946 56 439 

Soliditet % 78,8 79,9 78,8 79,9 77,6 

Avkastning på eget kapital, % 7 29 7 29 8 

Antal anställda  23 18 23 18 20 

Antal aktier vid periodens slut före/efter 
utspädning 

4 040 078 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 4 040 078 

         

Data per aktie        

Resultat per aktie, före/efter utspädning, SEK -0,77 0,61 -0,57 1,16 0,94 

Kassaflöde från den löpande verksamheten, SEK -0,55 0,32 -0,79 2,28 3,16 

Eget kapital per aktie, före/efter utspädning, 
SEK 

10,27 11,06 10,27 11,06 10,84 

Utdelning per aktie  
 

  1,50 

 

 

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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Moderföretagets resultaträkning och rapport över totalresultat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning Kvartal 2 Första halvåret Helår 

Tkr  
2020 

(Moderföretag) 

2019 
(Moderföretag) 

2020 
(Moderföretag) 

2019 
(Moderföretag) 

2019 
(Moderföretaget) 

Rörelsens intäkter      
   

Nettoomsättning 7 434 12 942 18 305 23 216 45 803 

Aktiverat arbete för egen räkning 621 674 1 342 1 278 2 578 

Övriga rörelseintäkter -1 138 381 233 1 206 1 233 

Summa intäkter 6 917 13 997 19 880 25 700 49 614 

Rörelsens kostnader     
 

Övriga externa kostnader -5 996 -4 289 -14 005 -7 393 -19 647 

Personalkostnader -4 510 -5 757 -9 380 -10 748 -22 174 

Avskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 

-728 -719 -1 471 -1 441 -2 917  

Rörelseresultat -4 315 3 232 -4 976 6 118 4 876 

Finansiella poster   
   

Ränteintäkter och liknande resultatposter - - - - 20 
Räntekostnader och liknande 
resultatposter 

-1 -1 -16 -1 -3 

Resultat från finansiella poster -1 -1 -16 -1 17 

      
Resultat före skatt -4 316 3 231 -4 993 6 117 4 893 

Skatt på periodens resultat  0 -754 0 -1 415 -1 172 

Periodens resultat  -4 316 2 477 -4 993 4 702 3 721 

     

Rapport över totalresultat     

Övrigt totalresultat   - - - - - 

Totalresultat för perioden -4 316 2 477 -4 993 4 702 3 721 

Resultat per aktie före utspädning  -1,07 0,61 -1,24 1,16 0,92 

Resultat per aktie efter utspädning  -1,07 0,61 -1,24 1,16 0,92 
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Moderföretagets balansräkning  

TILLGÅNGAR    

 
Tkr  

2020-06-30 
(Moderföretag) 

2019-06-30 
(Moderföretaget) 

2019-12-31 
(Moderföretaget)  

Anläggningstillgångar      

Balanserade utgifter för FoU-arbeten 7 968 6 840 7 254 

Patent 1 005 946 889 
Inventarier, verktyg och installationer 178 - 200 

Summa anläggningstillgångar  9 151 7 786 8 343 

Omsättningstillgångar    

Kundfordringar 5 660 12 973 9 737 

Övriga kortfristiga fordringar 2 590 409 460 

Fordringar hos koncernföretag 2 459 - 2 451 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 478 1 117 1 400 
Kassa och bank  26 427 33 661 34 015 

Summa omsättningstillgångar 39 614 48 160 48 063 

SUMMA TILLGÅNGAR 48 765 55 946 56 406 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Bundet eget kapital  
    

Aktiekapital  897 897 897 

Fond för utvecklingsutgifter  6 231 5 670 5 996 
     

Fritt eget kapital      

Överkursfond 17 762 17 762 17 762 

Balanserat resultat  18 830 15 671 15 344 

Periodens resultat -4 993 4 702 3 721 

Summa eget kapital   38 727 44 702 43 720 
    

Kortfristiga skulder     

Leverantörsskulder 1 774 1 895 1 649 

Skatteskuld 8 3 004 1 685 

Övriga kortfristiga skulder  2 977 1 961 3 306 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 279 4 384 6 046 

Summa kortfristiga skulder 10 038 11 244 12 686 
     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 48 765 55 946 56 406 
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Redovisningsprinciper  
Denna delårsrapport för koncernen har upprättats 
i enlighet med IAS 34-Delårsrapportering samt 
tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. 
Delårsrapporten för moderföretaget har upprättats 
i enlighet med RFR 2, redovisning för juridiska 
personer, och årsredovisnings- lagens 9 kapitel, 
Delårsrapport. För moder- företaget har samma 
redovisningsprinciper och beräkningsgrunder 
tillämpats som i den senaste årsredovisningen. 
Eftersom dotter- företag bildats i USA utgör 
SyntheticMR AB moderföretag i en koncern varför 
koncernredovisning upprättas. Koncernen kan inte 
tillämpa de undantag och tillägg från IFRS som 
moderföretaget gjort genom RFR 2. I övrigt 
stämmer koncernens principer med de som 
beskrivs i moderföretagets årsredovisning för 
2019. Från och med den tidpunkt som 
koncernredovisning har upprättats har även IFRS 
16 Leasingavtal tillämpats. Moderföretaget 
redovisar dock precis som tidigare alla leasingavtal 
som operationella.  
 
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 
koncernledningen gör bedömningar och 
uppskattningar samt gör antaganden som påverkar 
SyntheticMRs resultat och ställning samt lämnad 
information i övrigt. Ledningen 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.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Nya standarder, ändringar och tolkningar som 
tillämpats av koncernen per 1 januari 2019 
IFRS 16  
IFRS 16 infördes för räkenskapsår som började den 
1 januari 2019 eller senare. Under första halvåret 
2019 tillämpade SyntheticMR undantaget i RFR 2 
som innebar att samtliga leasingavtal redovisades 
som operationella leasingavtal i juridisk person. 
Från tredje kvartalet ingår företaget i en koncern 
och därmed får inte undantaget tillämpas.  

 
För SyntheticMR innebär IFRS 16 att 
balansomslutningen ökar genom redovisning av 
nyttjanderättstillgångar och leasingskulder. 
Leasingavgifter som under RFR 2 har redovisats 
som en kostnad i rörelseresultatet ersätts av 
avskrivningar på nyttjanderättstillgångarna och 
ränta på leasingskulden vilken redovisas som en 
finansiell kostnad. Leasingavgiften fördelas mellan 
amortering på leasingskulden och räntekostnad. I 
kassaflödesanalysen redovisas leasingavgifter dels 
som amortering, dels som räntebetalning.  

 
Koncernen tillämpar IFRS 16 från 1 juli 2019 och 
använde den förenklade övergångsmetoden vilket 
innebär att jämförande information i tidigare 
perioder inte har räknats om. SyntheticMR har valt 
att tillämpa lättnadsreglerna avseende leasingavtal 
där den underliggande tillgången har ett lågt värde 
och för leasingavtal kortare än 12 månader. Dessa 
leasingavtal kommer inte att ingå i de belopp som 
redovisas i rapporten över finansiell ställning och 
deras leasingavgifter kostnadsförs.  

 
SyntheticMRs leasingportfölj består av 3 avtal och 
omfattar leasingavtal för lokaler och fordon. 
SyntheticMR har bedömt leasingperioden för 
leasingavtalen och då beaktat eventuella 
förlängnings- och eller uppsägningsoptioner i 
enlighet med bestämmelserna i IFRS 16. För det fall 
det är rimligt säkert att optionen kommer att 
utnyttjas har detta beaktats i fastställandet av i 
leasingperioden. 
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Vid övergången till IFRS 16 har samtliga 
återstående leasingavgifter hänförliga till 
operationella leasingavtal nuvärdesberäknats med 
den marginella låneräntan.  
 
Nyttjanderättstillgångarna presenteras på raden 
nyttjanderättstillgångar i koncernens balansräkning 
och leasingskulden presenteras på raden över 
långfristiga finansiella skulder samt kortfristiga 
finansiella skulder. Nedan redogörs för effekterna 
på rapporten över finansiell ställning vid övergång 
till IFRS 16.  
 
Nedan tabell illustrerar skillnader mellan 
operationella leasingåtaganden per 2019-06- 30 
och den leasingskuld enligt IFRS 16 som redovisas 
per 2019-07-01.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Segmentsrapportering  
Ett rörelsesegment är en del av koncernen 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 
SyntheticMRs högste verkställande beslutsfattare, 
vilket av koncernen den verkställande direktör är 
identifierad som. Koncernledningen har fastställt 
segmenten baserat på den information som 
behandlas av verkställande direktör och som 
används som underlag för att fördela resurser och 
utvärdera resultat. I denna interna rapportering 
utgör koncernen ett segment. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Avstämning operationella 
leasingåtaganden 

  

Åtaganden för operationella 
leasingavtal 2019-12-31 

 2 319 

Avgår leasingavtal för vilka 
följande lättnadsregler 
tillämpas 

- Korttidsleasingavta
l 

- Leasingavtal av lågt 
värde 

  

 

 

(275) 

(209) 

Åtagande efter diskontering 
med koncernens marginella 
låneränta 2,0 % 

 1 801 

Övriga justeringar   -1 

Redovisad leasingskuld per 
1 juli 2019 

 1 800 

 Övergångseffekt per 1 juli 2019 Tkr 

Tillgångar  
Nyttjanderättstillgång 1 800 
Förutbetalda kostnader  (0) 
  
Skulder  
Leasingskulder 1 800 

- varav långfristiga 
skulder 

981 

- varav kortfristiga 
skulder 

819 
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Intäkternas fördelning 
 
Koncernen har en kund vars omsättning överstiger 10 procent av koncernens totala nettoomsättning.  

 

 Kvartal 2 Första halvåret Helår 

 
Tkr 

2020 
(Koncern) 

2019 
(Moderföretag) 

2020 
(Koncern) 

2019 
(Moderföretag) 

2019 
(Koncern)  

Geografisk marknad    
   

 
Sverige  183 568 732 1 317 1 726 

Övriga länder 9 719 12 374 21 692 21 899 44 077 

Summa 9 902 12 942 22 424 23 216 45 803 

Intäktsslag       
 

Licenser  9 550 12 600 21 729 22 569 44 356 

Service och Support 352 342 695 647 1 447 

Summa 9 902 12 942 22 424 23 216 45 803 

       
Tidpunkt för redovisning       
Licenser överförda vid viss tidpunkt 9 550 12 600 21 729 22 569 44 356 

Tjänster överförda över tid 352 342 695 647  1 447 

Summa 9 902 12 942 22 424 23 216 45 803 

 

 

 

Finansiella tillgångar och skulder 
 
Koncernen innehar följande finansiella tillgångar och skulder.  

       Kvartal 2         Helår 

Tkr   
2020 

(Koncern) 

2019 
(Moderföretag) 

2019 
(Koncern) 

Finansiella tillgångar till upplupet 
anskaffningsvärde 

  
  

Kundfordringar  5 939 12 973 10 184 

Likvida medel  27 442 33 661 34 747 

Summa 33 381 46 634 44 931 

         

 Tkr 2020 2019 2019 

Finansiella skulder till upplupet 
anskaffningsvärde 

      

Leverantörsskulder 1 905 1 895 1 765 

Summa 1 905 1 895 1 765 
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SyntheticMR i korthet  
SyntheticMR utvecklar analys- och 
avbildningsmetoder för magnetisk 
resonanstomografi (MR eller MRI på̊ 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 samt som en kundanpassad 
version (MAGiC) av GE Healthcare.  

 
SyntheticMR AB grundades 2007 av Dr Marcel 
Warntjes. SyntheticMR har 23 anställda varav 18 
finns på huvudkontoret i Linköping samt 5 
anställda av dotterföretaget i USA.  
 
Vision och strategi  
SyntheticMRs vision är att skapa ett paradigmskifte 
inom MR och leda utvecklingen av kvantitativ MR. 
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.  
 
Koncernens 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 nå 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 kompatibel 
med deras MR-kameror.  
 

SyMRI säljs även som plug-in till SECTRA:s PACS 
och erbjuds även sedan andra kvartalet av 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 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.  
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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 
utvecklas.  
 
Segmentering av biomarkörer  
SyMRI segmenterar och beräknar volymer vit 
vävnad (WM), grå vävnad (GM) och 
cerebrospinalvätska (CSF), vilket erbjuder 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 kompatibel med MR-
kameror från de tre globalt marknadsledande 
tillverkarna, GE Healthcare, Philips Healthcare och 
Siemens Healthineers. 

  
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.  
 
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.  
 
MAGiC är en kundanpassad version av SyMRI 
IMAGE vilken marknadsförs av GE Healthcare 
under licensavtal.  
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Översiktlig granskning 
Denna rapport har ej granskats av koncernens 
revisor. 
 

Årsstämma 

Årsstämma ägde rum i SyntheticMRs 
kontorslokaler den 5e maj 2020, kl. 18.00 
Storgatan 11, Linköping  
 

Stämmobeslut utdelning 
På årsstämman 5e maj beslutades om utdelning 
med 1,50 kr per aktie. Den beslutade utdelningen 
motsvarar en överföring till aktieägarna med totalt 
6,1 Mkr i oktober 2020.  

Kommande finansiell information 
Delårsrapport jan-sep – 12e nov 2020  
Bokslutskommuniké jan-dec – 18e feb 2021 

 
Ytterligare information  
Johanna Norén, Interim ekonomichef  
Tel: +46 70 619 21 00 
E-mail: johanna.noren@syntheticmr.com  
 
Ulrik Harrysson, VD  
Tel: +46 70 529 29 87 
E-mail: ulrik.harrysson@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 14e juli 2020.  

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

Stockholm den 14e juli 2020 
SyntheticMR AB (publ) 

Styrelsen 
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