Bokslutskommuniké januari – december 2013
Helåret, januari – december 2013





Nettoomsättningen uppgick till 1 320 Tkr (660 Tkr)
Periodens resultat uppgick till – 4 727 Tkr (-4 068 Tkr)
Likvida medel uppgick till vid periodens slut till 7 116 Tkr (3 531 Tkr)
Resultat per aktie uppgick till -1,58 kr (-0,14 kr)

Fjärde kvartalet, oktober – december 2013




Nettoomsättningen uppgick till 806 Tkr (454Tkr)
Periodens resultat uppgick till – 1 163 Tkr (-771 Tkr)
Resultat per aktie uppgick till -0,39 kr (-0,03 kr)

Väsentliga händelser under 2013 i sammandrag


Styrelsen i Accelerator Nordic AB, tidigare moderbolag till SyntheticMR, meddelade under
våren 2013 att den beslutat förbereda för en avknoppning av SyntheticMR genom utdelning
av Accelerators innehav och marknadsnotering under hösten 2013.



Inför den planerade noteringen och avknoppningen från Accelerator utsågs Staffan Persson
till ny styrelseordförande i SyntheticMR.



I juli lanserades två nya CE-märkta versioner av SyMRI®, bolagets programvara som
effektiviserar och förbättrar undersökningar med magnetisk resonanstomografi (MR).



I augusti genomfördes en företrädesemission om cirka 10,4 miljoner kronor vilken
övertecknades med 64 procent. Syftet med nyemissionen var i huvudsak att finansiera
satsningen på att etablera partnersamarbeten för en internationell marknadslansering av
SyMRI.



I september meddelades att den ledande MR-tillverkare med vilken bolaget tidigare ingått
utvärderingsavtal med valt att, efter positiva resultat från första delen av utvärderingen,
investera i att inleda arbetet med att integrera SyMRI i deras system.



I oktober genomfördes avknoppningen av SyntheticMR från Accelerator genom utdelning av
Accelerators innehav till Accelerators aktieägare och listning av aktien på AktieTorget. Första
handelsdag för SyntheticMRs aktie på AktieTorget var den 18 oktober 2013.
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Händelser efter periodens utgång


SyntheticMR, har ingått ett kommersiellt avtal med Karolinska Universitetssjukhuset och
Karolinska Institutet.
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VD har ordet
Utvecklingen under 2013 har varit positiv inom båda våra fokusområden - att etablera
partnersamarbeten med MR-tillverkarna samt att driva direktförsäljning till slutkund. SyMRI®
används idag på 13 sjukhus globalt, en av de viktigaste siterna som tillkommit under året är
Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet. Karolinska Institutet är ett av världens
ledande medicinska universitet, varför det internationella referensvärdet är högt.
Att etablera partnersamarbeten med MR-tillverkarna är vårt viktigaste mål. SyMRI är en produkt som
hör hemma på en global marknad. Vi har idag en etablerad dialog med flera ledande aktörer på
marknaden angående en integrerad version av SyMRI. Som vi tidigare har kommunicerat uppnådde
vi 2012 ett delmål då en av de ledande MR-tillverkarna tecknade utvärderingsavtal med
SyntheticMR. Denna utvärdering har till stora delar genomförts under 2013 på ett antal
internationellt erkända sjukhus och återkopplingen har varit positiv. Som ett resultat av den positiva
återkopplingen, tecknades under sensommaren ett avtal med MR-tillverkaren. En del av avtalet
omfattar kundanpassning av SyMRI - ett första steg för att skapa en integrerad produkt.
Parallellt med etableringen av partnersamarbeten är det viktigt för oss att hålla kvar vårt fokus på
direktförsäljning, för att öka antalet kunder och referenser. Detta bidrar också till att vi snabbare kan
uppnå ett positivt kassaflöde i verksamheten. För att stärka detta område har vi under 2013 förstärkt
organisationen genom att anställa en säljare med lång erfarenhet av försäljning inom området. Vi har
redan sett resultat av denna rekrytering genom det kommersiella avtal som vi tecknade med
Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet. Vår direktförsäljning har initialt haft fokus på
den svenska marknaden. Denna är självklart en liten del av den globala marknaden.
Under 2013 har vi även CE-märkt två nya produkter, vilket innebär att vi nu kan leverera en CE-märkt
version av SyMRI som stödjer både Philips och General Electrics MR-kameror inom de vanligaste
fältstyrkorna (1,5T och 3T). Detta är ett viktigt steg eftersom det öppnar ytterligare möjligheter på
den Europeiska marknaden.
Vi följer utstakad plan för att etablera SyMRI på den globala marknaden. Vårt fokus är att etablera
partnersamarbeten för en global marknadslansering av SyMRI, vilket vi endast kan uppnå genom att
bemöta det intensifierade intresset från MR-tillverkarna, och vara lyhörda gällande de
produktpaketeringar som efterfrågas. Detta måste balanseras med att vi fortsatt prioriterar vårt
andra fokusområde, direktförsäljning, för att öka referensbasen och generera intäkter. Jag ser
positivt på utvecklingen under det kommande året och kan konstatera att vi är på rätt väg.

Stefan Tell
VD
SyntheticMR AB
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SyntheticMR i korthet
SyntheticMR utvecklar analys- och avbildningsmetoder för magnetisk resonanstomografi (MR, eller
MRI på engelska). Bolaget grundades 2007 i Linköping av Dr. Marcel Warntjes baserat på
innovationer som ursprungligen utvecklats inom Center for Medical Image Science and Visualization
(CMIV), Linköping.
SyntheticMR har utvecklat SyMRI®, en programvara som effektiviserar MR-undersökningar genom
att förkorta undersökningstiden per patient och samtidigt producera kvantitativa data som ger
läkaren ett objektivt beslutsunderlag.

Vision, strategi och affärsmodell
SyntheticMRs vision är att vara en föregångare i att skapa ett paradigmskifte inom MR. Detta genom
att erbjuda läkaren både ett objektivt beslutsstöd och ett snabbare arbetsflöde, för ökad
patientgenomströmning och en bättre behandlingsupplevelse för patienten. På så sätt ökar
effektiviteten på kundernas kliniker och därmed genereras långsiktigt god lönsamhet för Bolaget och
dess aktieägare.
Bolagets kärnkompetens består i att utveckla och kommersialisera produkter baserade på den
senaste forskningen inom området. Utveckling och kommersialisering sker i nära samarbete med
utvalda, ledande kliniker och sjukhus för att säkerställa att de produkter som tas fram svarar mot
marknadens behov och krav.
SyntheticMR bedriver idag direktförsäljning av SyMRI till slutkund och parallellt även försäljning via
bolagets partner Sectra. Målet är att nå ut till en bredare, global marknad genom ytterligare
partnersamarbeten med ledande aktörer på MR-marknaden.
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SyMRI®
SyMRI är en programvara som effektiviserar MR-diagnostik genom att både förkorta tiden per
patient för en MR-undersökning, vilket spar resurser och kostnader för sjukvården, och samtidigt
producera kvantitativa MR-bilder som ger ett objektivt beslutsunderlag. SyMRI effektiviserar
användning av MR-kameror och analys av MR-bilder i bildhanteringssystem (PACS).
SyMRI är CE-märkt och därmed regulatoriskt godkänd för kliniskt bruk i Europa. Programvaran finns i
två versioner, SyMRI IMAGE och SyMRI NEURO.
SyMRI IMAGE är dedikerad till att optimera arbetsflödet med hjälp av syntetisk MR. Detta möjliggör
upp till en halvering av undersökningstiden för att erhålla de vanligaste MR-bilderna (T1W, T2W och
Flair), vilket möjliggör att fler patienter kan undersökas på en dag.
SyMRI NEURO möjliggör automatisk vävnadsbestämning av hjärnan för karaktärisering och mätning
av olika typer av hjärnvävnad. Med kvantitativa data kan man på ett enkelt sätt beräkna volymer,
t.ex. av hjärnan som helhet, eller av tumörer och andra förändringar. Man kan också erhålla
mätvärden som ger information om vävnadens egenskaper i olika sjukliga förändringar i hjärnan.
Genom kvantitativ information förbättrar SyMRI NEURO möjligheten till objektiv uppföljning av
patienter med neurodegenerativa sjukdomar. SyMRI NEURO används bl.a. för uppföljning av
behandlingseffektivitet vid multipel skleros (MS).

Marknad
Som SyntheticMR tidigare meddelat för bolaget diskussioner med ledande MR-tillverkare avseende
gemensam kommersialisering av SyMRI. Under 2012 tecknade en av dessa ledande aktörer ett
utvärderingsavtal med SyntheticMR för att på utvalda kliniker vidare verifiera produkten direkt hos
kund. MR-tillverkaren vill med utvärderingen bedöma möjligheten att sälja SyMRI som ett tillval till
sina egna system. Efter positiva resultat från första delen av utvärderingen, har MR- tillverkaren
under 2013 valt att investera i första steget i utvecklingen att skapa en integrerad produkt.
SyMRI lanseras som ett tilläggssystem, en så kallad plug-in, eller fristående programvara till MRsystem eller PACS. Produkten har en stor marknadspotential då den kan integreras i både befintliga
och nya system på dessa marknader.
Den installerade basen av MR-kameror uppskattas till omkring 20 000 – 30 000 system. Årligen sker
omkring 4 000 – 5 000 nyinstallationer världen över till ett värde av 5,3 miljarder USD, varav de fyra
ledande aktörerna på marknaden, GE Healthcare, Siemens, Philips och Toshiba, tillsammans har över
80 procents marknadsandel. Med en årlig tillväxt på mellan 6 och 8 procent förväntas marknaden
vara värd ca 6,6 miljarder USD år 2015 (Kalorama Information 2012, MarketsandMarkets 2010,
Global Industry Analysts 2010).
PACS-system säljs idag för omkring 3 miljarder USD globalt och förväntas nå 5,8 miljarder USD år
2017 med en årlig tillväxt på omkring 10 procent. Utöver de stora MR-tillverkarna, som även erbjuder
PACS-lösningar, finns företag som Fuji, Agfa, Carestream, McKesson och Sectra.
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Finansiell information avseende januari – december 2013

Fjärde kvartalet 2013

Helåret 2013

Nettoomsättningen uppgick till 806 (454) Tkr
Rörelseresultatet uppgick till -1 167 (-768) Tkr
Periodens resultat uppgick till - 1 163 (-771) Tkr

Nettoomsättningen uppgick till 1 320 (660) Tkr
Rörelseresultatet uppgick till -4 716 (-4 040) Tkr
Periodens resultat uppgick till -4 727 (-4 068) Tkr

Resultat fjärde kvartalet 2013
Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 806 Tkr (454 Tkr). Ökningen i jämförelse med
samma period föregående år förklaras huvudsakligen av ökade intäkter relaterat till kundanpassning
av mjukvara.
Kostnaderna har stigit med 798 Tkr jämfört med samma period föregående år och uppgick till -2 906
Tkr (-2 108 Tkr). Ökningen är en konsekvens av ökade investeringar i projektet, avskrivningar och
högre personalkostnader. Under fjärde kvartalet noterades bolaget på AktieTorget, vilket har
inneburit en del ökade kostnader under perioden.
Resultatet i fjärde kvartalet uppgick till -1 163 Tkr (-771 Tkr).

Resultat helåret 2013
SyntheticMRs omsättning för 2013 uppgick till 1 320 Tkr, vilket är en ökning jämfört med föregående
år (660 Tkr). Omsättningen omfattar sålda licenser, service- och uppgraderingsavtal samt
kundanpassning av mjukvara.
Rörelsens totala kostnader uppgick till 9 508 Tkr, vilket är 2 518 Tkr högre jämfört med 2012 (6 990
Tkr). Ökningen är en konsekvens av ökade investeringar i projektet, avskrivningar, högre
personalkostnader till följd av förstärkningar i organisationen samt ett ökat antal
direktförsäljningsaktiviteter.
Rörelseresultatet för perioden uppgick till -4 716 Tkr (-4 040 Tkr) och resultat efter finansiella poster
uppgick till -4 727 Tkr (-4 068 Tkr).
SyntheticMR redovisar en förlust för räkenskapsåret 2013 uppgående till -4 727 Tkr (-4 068 Tkr).

Finansiell ställning och likviditet
Vid periodens utgång uppgick bolagets likvida medel till 7 116 Tkr (3 531 Tkr). Kassaflödet från den
löpande verksamheten uppgick till -3 544 Tkr (-2 925 Tkr). Förbättringen i bolagets likvida medel
under året kommer av den under augusti genomförda fulltecknade nyemissionen.
Företrädesemissionen tillförde bolaget 10 389 Tkr före emissionskostnader.
Eget kapital uppgick vid årets slut till 13 185 Tkr (7 629 Tkr) och soliditeten vid samma tidpunkt var
91,7 % (86,5%). Bolagets långfristiga skulder om 278 Tkr var oförändrade jämfört med 2012.
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SyntheticMR har ackumulerade underskott som vid årets utgång uppgick till 15 820 Tkr (11 005 Tkr).
På grund av de ägarförändringar som skedde under 2013 föreligger viss osäkerhet kring huruvida
bolaget kan tillgodoräkna sig hela beloppet av föregående års utgående underskottsavdrag som
uppgick till 11 005 Tkr.

Investeringar, materiella och immateriella anläggningstillgångar
Under 2013 gjordes investeringar i immateriella anläggningstillgångar motsvarande 3 154 Tkr (2 052
Tkr). Investeringarna i immateriella tillgångar är aktiverade utvecklingskostnader och patent.

Nyemission
SyntheticMR genomförde under 2013 en nyemission vilket tillförde bolaget 10 389 Tkr före
emissionskostnader.

Aktiedata
Aktiekapitalet per den 31 december 2013 uppgick till 768 769,128 kr och antalet aktier till 3 462 924
stycken. Samtliga aktier äger lika rätt till bolagets tillgångar och vinst. En aktie medför 1 röst.
Kvotvärdet uppgick till 0,222 kr.
Bolagets aktier listades den 18 oktober 2013 på AktieTorget.

Förslag till disposition av vinst
Till årsstämmans förfogande står, belopp i Tkr:
Balanserat resultat
Överkursfond
Årets resultat
Totalt

2 736
14 407
- 4 727
12 416

Styrelsen föreslår att vinsten disponeras enligt följande:
Styrelsen föreslår att årets förlust, totalt 4 726 792 kr, avräknas mot överkursfond och att
kvarstående överkursfond, 9 680 117 kr, överförs i ny räkning.
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Resultaträkning
Kvartal 4
Helår
2013-10-01 2012-10-01 2013-01-01 2012-01-01
2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Tkr
Nettoomsättning
Aktiverade omkostnader
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter

806
285
541
107
1 739

454
257
555
74
1 340

1 320
1 232
1 922
318
4 792

660
496
1 556
238
2 950

-285
-721
-1 412

-257
-433
-1 077

-1 232
-1 792
-4 755

-496
-1 544
-3 785

-485
-3
-1 167

-341
-768

-1 726
-3
-4 716

-1 165
-4 040

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

6
-2
-1 163

-3
-771

6
-17
-4 727

-28
-4 068

Resultat före skatt

-1 163

-771

-4 727

-4 068

Periodens resultat

-1 163

-771

-4 727

-4 068

Rörelsens kostnader
Projektkostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
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Balansräkning
TILLGÅNGAR
Tkr
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för FoU-arbeten
Patent

2013-12-31

2012-12-31

5 123
904
6 027

3 980
599
4 579

23
23

43
43

6 050

4 622

Kassa och bank

1 009
15
90
97
1 211
7 116

513
16
80
61
670
3 531

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

8 327

4 201

14 377

8 823

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Tkr
EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Aktiekapital

2013-12-31

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat
SUMMA EGET KAPITAL
Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Panter och säkerheter för egna skulder
Ansvarsförbindelser

2012-12-31

769

625

14 407
2 736
-4 727
13 185

8 336
2 736
-4 068
7 629

278
278

278
278

128
178
608
914

213
301
402
916

14 377

8 823

Inga
Inga

Inga
Inga

SyntheticMR AB I S:t Larsgatan 30, SE-582 24 Linköping I www.syntheticmr.com

Kassaflödesanalys i sammandrag
Tkr

2013

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital
Förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid årets början
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT

-3 001
-543
-3 544
-3 154
10 283
3 585
3 531
7 116

2012
-2 908
-17
-2 925
-2 052
6 045
1 068
2 463
3 531

Förändring av eget kapital
Aktiekapital

Tkr

Överkurs- Balanserat Årets
fond
resultat resultat

Ingående balans 2012-01-01
Överföring av 2011 års resultat
Nyemission
Emissionskostnad
Årets resultat
Utgående balans 2012-12-31

529

2 102

96

6 397
-163

625

8 336

2 736

Ingående balans 2013-01-01
Överföring av 2012 års resultat
Nyemission
Emissionskostnad
Årets resultat
Utgående balans 2013-12-31

625

8 336
-4 068
10 245
-106

2 736

14 407

2 736

144

769

5 513
-2 777

-2 777
2 777

-4 068
-4 068
-4 068
4 068

-4 727
-4 727

Totalt
5 367
6 493
-163
-4 068
7 629
7 629
0
10 389
-106
-4 727
13 185

SyntheticMR AB I S:t Larsgatan 30, SE-582 24 Linköping I www.syntheticmr.com

Nyckeltal
Eget kapital, Tkr
Balansomslutning, Tkr
Soliditet %
Skuldsättningsgrad, ggr
Avkastning på eget kapital, %
Andel riskbärande kapital, ggr
Antal aktier vid årets slut
Eget kapital per aktie, kr
Resultat per aktie, kr
Antal anställda

2013
2012
13 185
7 629
14 377
8 823
91,7%
86,5%
0,0
0,0
neg.
neg.
0,9
0,9
3 462 924 28 136 254
3,81
0,27
-1,58
-0,14
7
7

Definitioner nyckeltal
Finansiell ställning
Soliditet
Skuldsättningsgrad, ggr
Avkastning på eget kapital, %
Andel riskbärande kapital, ggr

Eget kapital i procent av balansomslutningen.
Räntebärande nettoskuld dividerat med eget kapital
Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital.
Summan av eget kapital inkl. minoritet och uppskjutna
skatteskulder dividerat med balansomslutningen.

Medarbetare
Antal anställda

Genomsnittligt antal anställda under året.

Aktiedata
Resultat per aktie

Årets resultat dividerat med genomsnittet av antalet
utestående aktier under året.
Eget kapital dividerat med antalet utestående aktier vid årets
slut.

Eget kapital per aktie

Insynspersoners innehav
Namn
Andreas Bunge inkl. närstående
Jan (Marcel) Warntjes
Johan Sedihn
Maria Wengler**
Maria Wrethag inkl. närstående
Monika Lundström inkl. närstående
Staffan Persson inkl. närstående
Stefan Tell inkl. närstående

Befattning
Antal 2013-10-18 Antal 2013-12-31
Styrelseledamot
19 561
184 781
Styrelseledamot
480 676
480 676
Styrelseledamot
212 533
212 533
Övrig med insyn
704
4 396
Anställd
4 358
Övrig med insyn
458
Styrelseledamot
547 623
1 222 836
Verkställande direktör
11 308
20 628

Förändring*
+ 165 220
+ 3 692
+ 4 358
+ 458
+ 675 213
+ 9 320

*Inkluderat Accelerators utdelning av sitt innehav i SyntheticMR.
**Avregistrerad som insynsperson 2014-01-24.
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Redovisningsprinciper
Denna bokslutskommuniké är upprättad i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd och
årsredovisningslagen. Vid upprättande av delårsrapporter tillämpas BFNAR 2007:1, därutöver hämtas
ledning från Redovisningsrådets Rekommendationer RR20 delårsrapporter. Årsredovisningen
upprättas i enlighet med årsredovisningslagen.
Redovisningsprinciper och beräkningsgrunder är oförändrade jämfört med föregående år.
Belopp är uttryckt i Tkr vilket i denna rapport avser tusental svenska kronor. Belopp inom parentes
avser jämförelsesiffror föregående år.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Riskfaktorer som kan komma att påverka Bolagets utveckling finns sedan tidigare beskrivna i
memorandum som publicerades in anslutning till att SyntheticMR AB listades på AktieTorget.
(http://aktietorget.se/pressdocs/syntheticmr/documents/syntheticmr_memorandum_131017.pdf)

Översiktlig granskning
Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.

Övriga rapporttillfällen
Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig senast den 7 april 2014 på bolagets hemsida.
Årsstämma kommer att hållas den 6 maj 2014, kl. 18.30, Skinnarviksringen 14 A, Stockholm.
Delårsrapport januari-mars publiceras den 9 maj 2014.
Delårsrapport januari-juni publiceras den 29 augusti 2014.
Delårsrapport januari-september publiceras den 28 november 2014.

Intygande
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt
av företagets ställning och resultat, samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer.
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