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2016 I KORTHET

2016 i korthet
ContextVision fortsatte att växa under 2016. Vi stärkte vår position på
marknaden och ökade omsättningen med 13,4 procent till 81,9 MSEK. Vi
har samtidigt implementerat vår tillväxtstrategi genom att demonstrera vår
kompetens inom AI (artificiell intelligens) och genom att göra framsteg i vårt
forskningsprogram inom digital patologi.
STÄRKT POSITION PÅ NUVARANDE MARKNAD

TAGIT STEG MOT ETT INTRÄDE PÅ 		

• Högsta försäljningen någonsin, 81,9 MSEK

MARKNADEN FÖR DIGITAL PATOLOGI

• Breddat avtal med befintliga kunder

• Eurostar-forskningsprojektet framskridit 		

• Nya långsiktiga avtal med nyckelkunder

enligt plan

• Breddad produktportfölj inom ultraljud

• Ansökt om patent för en ny objektiv metod för

• Visat upp vår första AI-baserade produktprototyp

annotering av bilder
• Inrättat ett internationellt Advisory Board

NY TEKNIK
• Genomfört ett antal förstudier

BÄSTA FINANSIELLA RESULTATET NÅGONSIN

• Tillämpat deep learning i alla projekt

• Högsta försäljningen någonsin

• Uppnått utmärkta resultat i en internationell

• 34 procents försäljningsökning i Asien

tävling med hjälp av deep learning

• Rörelseresultat 5,8 MSEK
• Stärkt kassaposition
• Försäljningen ökade från 72,2 till 81,9 MSEK

OMSÄTTNING

+13%
Försäljningsökning från 72,2
MSEK till 81.9 MSEK

KASSAFLÖDE

AKTIEKURS

7,3

MSEK

Positivt kassaflöde på
7,3 MSEK

+88%

Aktiekursen steg från 26,4 NOK
till 49,5 NOK under året

RÖRELSERESULTAT

NETTOFÖRSÄLJNING
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CONTEXTVISION I KORTHET

ContextVision i omvandling
ContextVision är ett medicintekniskt företag med fokus på bildanalys och artificiell intelligens (AI). Vi utvecklar intelligent teknik som hjälper vården att leverera
bättre resultat. Våra marknadsledande produkter för bildförbättring säljs över
hela världen till tillverkare av medicinsk bildutrustning.

STABIL OCH LÖNSAM
VERKSAMHET
• Stark marknadsposition
• Djup kompetens inom AI
• Etablerad förmåga inom
produktu tveckling

TILLVÄXTSTRATEGI
Tillämpar deep learning och
andra intelligenta tekniker för
att skapa värde inom hälso- och
sjukvården.

FRAMTIDA TILLVÄXT
• Fortsätta vara ledande
inom kärnverksamheten
• Komma in på marknaden
för digital patologi 2018
• Utveckla ytterligare
affärsmöjligheter

ContextVision är världsledande inom bildförbättring. Vår banbrytande GOP-teknik hjälper läkare
att tolka medicinska bilder, vilket är avgörande
för korrekt diagnos och behandling. Bolagets
produktportfölj inkluderar det allra senaste inom
bildförbättring av ultraljud, MRI, röntgen och
mammografi i 2D/3D/4D, och dessa produkter
säljs till ledande tillverkare av medicinsk bildutrustning i hela världen.

Under 2016 visade vi prov på vår kompetens inom
deep learning i en internationell tävling, vi utvecklade vår första produktprototyp, vi utförde en serie
förstudier och vi tog stora steg för att närma oss
marknaden för digital patologi.

ContextVision har varit pionjärer i branschen i
30 år, och intar nu en ledande position inom deep
learning, den senaste AI-tekniken. Vi investerar
kraftigt inom området för att utöka företagets
produktportfölj, både inom vår nuvarande marknad och inom den nya snabbväxande marknaden
för digital patologi.

Vi använder vår kreativitet för att utforska ny
teknik och har väl etablerade processer för effektiv produktutveckling. Under arbetets gång har vi
hela tiden våra kunder och den globala marknaden
i fokus.

Vi har sedan länge utvecklat algoritmer på olika
plattformar för våra avancerade produkter och är
väl rustade att dra nytta av AI-tekniken.

FOU PÅ CONTEXTVISION
Vårt kompetenta FoU-team på 23 forskare har visat
att de har kapacitet att utveckla banbrytande teknologi. Teamet har djupgående kompetens inom bild
behandling och stor erfarenhet och kunnande inom
AI. Vi investerar just nu kraftigt för att kunna dra
fördel av AI-tekniken och ta en ledande position inom
nya tillämpningar av maskininlärning för vården. Vi
har utvecklat en första produktprototyp baserat på
en plattform som vi ansökt om patent för.
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För att bredda vår nuvarande produktportfölj och
ta oss in på den nya snabbväxande marknaden för
digital patologi fokuserar vi vårt forskningsprogram
på deep learning.
Målet för forskningen är att skapa en rad beslutsstöd för patologer, och vi räknar med att kunna
inleda produktutvecklingsfasen under 2017. Den
första produkten förväntas komma ut på marknaden
i slutet av 2018.

CONTEXTVISION I KORTHET

AI PÅ CONTEXTVISION
Under de senaste åren har ContextVisions
FoU-team gjort stora investeringar i AI-teknik,
i synnerhet inom området deep learning
(neurala nätverk).
Vi fick bevis för vår kompetens när vårt team
placera de sig på andra respektive tredje plats
i fyra olika kategorier i en internationell tävling
i oktober 2016.
ContextVisions GOP®-teknik, som använts i
företaget i mer än 30 år, har många likheter
med neurala nätverk eftersom den härmar
ögats funktion.

2016

CONTEXTVISION OCH DEN
TEKNISKA UTVECKLINGEN

2015
2014

Metoder och verktyg
Deep learning

2013

1990talet

GOP-teknik 3D
1980talet

GOP-teknik 2D

Banbrytande bildförbättring i 3D

Banbrytande nyhet
inom bildförbättring

Bildåtergivning
Unik bildvisualisering

Machine
learning

Ny potential för bild
analys och mönster
igenkänning

Testning och utvärdering
av deep learning-applikationer

Utforska
AI-teknik

200 000+
STOR INSTALLERAD BAS
ContextVisions teknik finns inbyggd i en stor mängd
bildgivande utrustning. Med över 200 000 installationer har den visat att den lever upp till de höga
kvalitets- och stabilitetsk rav som vården ställer
världen över.
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Stora steg framåt
ContextVision har haft ännu ett fantastiskt år. Vi har satt försäljningsrekord och
tagit stora steg för att implementera vår nya strategiska inriktning och säkra framtida försäljningstillväxt genom att ta en ledande roll inom AI-teknik. Investeringarna
har redan resulterat i ett internationellt erkännande av vår kompetens inom deep
learning, och vi har gjort stora framsteg inom forskningen på digital patologi.
Vi fortsätter att leverera den senaste bildförbättringsteknologin till våra kunder och har stärkt vår
ställning på marknaden. Det har lett till en försäljningsökning på över 13 procent, ett nytt rekord
som stöder våra utökade investeringar inom FoU.
I linje med vår aggressiva FoU-strategi har vi tagit
en ledande position inom medicinska tillämpningar
av deep learning. Vi har gjort stora investeringar för
att utveckla vår kompetens och för att utveckla en
första produktprototyp, samt utfört förstudier, både
inom medicinsk bildbehandling och digital patologi.
Genombrott inom ny teknik
Vi började undersöka möjligheterna med AI för
flera år sedan och har fortlöpande utvecklat vår
kompetens inom deep learning, som är det senaste
inom maskininärning.
Deep learning har snabbt visat sig vara en mycket
lovande teknik. I kombination med vår kompetens
inom annan teknologi ger deep learning oss stora
möjligheter att hjälpa hälso- och sjukvården att bli
både bättre och mer effektiv. I år har vi fokuserat
på forskning och förstudier i syfte att utveckla
produkter för automatisering och stöd vid diagnos
och behandling.
Genom att bredda vår teknikplattform har vi ändrat spelreglerna och skapat nya möjligheter för oss
att växa, både inom vår nuvarande verksamhet och
inom vår nya framtida marknad, digital patologi.
Det finns ett stort intresse för deep learning i
världen, och många företag är förhoppningsfulla
när det gäller vad som går att uppnå med den här
tekniknologin. ContextVision har flera fördelar jämfört med konkurrenterna på marknaden. Vi har inte
bara kommit långt med vår teknik, utan vi har också
etablerade processer för produktutveckling så att
vi ska kunna tillgodose kundernas behov. Dessutom
har vi erfarenhet av att driva en kommersiell verksamhet på en global marknad.
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Patentansökningar och expertkunskaper
Det forskningsprogram som vi startade inom digital
patologi 2015 har avancerat mycket bra under året.
Vi ansökte om patent för en ny metod för automatiserad och objektiv annotering av histopatologiska
bilder. Detta kommer inte bara göra det möjligt
för oss att utveckla mer exakta beslutsstöd för
patologer vid diagnosticering i klinisk rutin, utan att
på sikt även lägga till ny information för att hjälpa
onkologer att välja rätt behandling och utvärdera
behandlingsresultat.
Vi utvecklar vår organisation och vårt nätverk
fortlöpande för att utöka vår kunskap, bredda vår
kompetens och öka vår kapacitet.
Under året inrättade vi också ett Advisory Board.
Vi är stolta över att dessa framstående experter
vill stötta vår forskning och hjälpa oss att definiera
produktkraven. Teamet representerar en värdefull
kombination av världsledande kompetens inom
deep learning, bildanalys och klinisk patologi.
Bredda vår framtida marknad
Forskningsprogrammet inom digital patologi
fokuserades inledningsvis på prostatacancer, vilket
är den näst vanligaste cancerformen i världen
hos män. Detta projekt fortskrider enligt plan och
eftersom det är vår avsikt att utveckla en bredare
produktportfölj expanderar vi nu forskningsprogrammet så att det även inkluderar bröstcancer.
Vi har kommit igång bra även på detta område
och nådde en andra plats i TUPAC, där vi tävlade
mot välrenommerade akademiska grupperoch
forskningsteam från företag som IBM och Microsoft.
Deltagarna hade tillgång till bröstcancerbilder och
genom att tillämpa vår kompetens inom deep learning kunde vi utveckla en automatiserad bedömning
av cancerns agressivitet. Analysen baserades på
antalet mitoser, en central del i utvärderingen av
aggressiviteten hos bröstcancer.

VD-ORD

Kraftig försäljningsökning
Vår försäljning överträffade alla förväntningar
och 2016 blev vårt bästa år någonsin. Vi nådde en
omsättning på 81,9 MSEK, vilket är en ökning med
13,4 procent jämfört med året före. Vi har utvecklat
och utökat samarbetet med våra befintliga kunder,
och fått flera nya kunder under året. Ultraljud står
för cirka 70 procent av vår omsättning, och vi har
fortsatt att växa utifrån vår 2D- och 3D-portfölj.
Försäljningen steg dock inom alla områden jämfört
med förra året.
Bolaget utvecklades särskilt bra i Asien, där
försäljningen steg med 32 procent. Försäljningen
ökade på alla våra asiatiska marknader, det vill
säga Japan, Korea och Kina. Vår strategi är att inte
kompromissa med bildkvaliteten utan fokusera på
att leverera högkvalitativ programvara till system
inom medel- och högprissegmenten. Det har visat
sig vara ett framgångsrikt koncept, eftersom
hälso- och sjukvården fortsätter att öka kraven på
tillverkarna på alla marknader.
I Nordamerika sjönk försäljningen till följd av en
förändring som en av våra kunder gjorde i sin portfölj. Övriga verksamheter är dock stabila i regionen.
I Europa ökade omsättningen med 12,5 procent.
Sammanfattningsvis har ContextVision nyligen
tagit flera stora steg mot en framtida tillväxt. Vi har
lyckats implementera en mer aggressiv FoUstrategi, vilket finansieras av vår lönsamma kärnverksamhet. Vi har också blivit en av föregångarna
när det gäller användning av deep learning inom
medicinska bilder och digital patologi. Med nya
lovande produkter som baseras på AI ser
framtiden ljus ut.

Anita Tollstadius
Vd ContextVision AB

Med nya lovande
produkter baserade på
AI ser framtiden ljus ut
ÅRSREDOVISNING 2016 | CONTEXTVISION
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Utmaningar inom
hälso- och sjukvården
Som en följd av den åldrande befolkningen och ett ökat antal patienter med
kroniska sjukdomar står hälso- och sjukvården inför snabbt stigande kostnader.
Detta kräver bättre arbetsflöden, högre kvalitet på diagnostik och mer effektiva
behandlingar.
Utmaningar inom hälso- och sjukvården
Hälso- och sjukvården står inför allvarliga utmaningar över hela världen i takt med att befolkningen
blir allt äldre och att antalet patienter med kroniska
sjukdomar ökar dramatiskt. Utöver den snabba
ökningen av hälso- och sjukvårdskostnaderna
varnar forskarna för att det kan komma att råda
brist på utbildad personal. Samtidigt är patienterna
allt mer välinformerade och förväntar sig tillgång till
medicinska experter, korrekt diagnos och optimal
behandling.
Ökat behov av medicinska bilder
Röntgentekniken revolutionerade medicinsk
diagnostik för mer än 100 år sedan och startade
utvecklingen av medicinsk bildteknik. Den används
idag för att ge en god bild av kroppens inre och
avslöjar även subtila förändringar. Bilder används
inte bara för att ställa diagnos, utan även för
planering av behandlingar och uppföljning samt
för vägledning av minimalt invasiva behandlingar.
Antalet medicinska bilder ökar snabbt och samtidigt förväntas röntgenläkare fatta både snabba
och korrekta beslut.
Ultraljudsbilder används allt oftare utanför specialistavdelningar, och mindre erfaren personal måste
nu fatta medicinska beslut baserat på ultraljuds
bilder i olika situationer inom öppenvården.
Den ökande förekomsten av cancer och en mer
omfattande uppföljning av cancerpatienter gör att
behovet ökar för analyser av biopsier (vävnadsprov)
från tumörer. Många biopsier tas för att diagnostisera cancer och ge stöd för behandlingsbeslut.
Histopatologi är den medicinska disciplin där man
undersöker förändringar i vävnadsprover och den
pågående digitaliseringen av patologin förväntas
öka antalet digitala bilder exponentiellt.
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Digital patologi är en ung och snabbt växande
marknad. I stället för att titta i ett mikroskop kan
patologerna använda digitala bilder för att granska
bilder på en datorskärm, var de än befinner sig, och
det är också enklare att få ett andra utlåtande från
en kollega.
Nya lösningar behövs
När antalet bilder ökar såväl inom radiologi som
patologi, behöver tolkningen av bilderna under
lättas. Bildkvaliteten är ett säljargument för tillverkare av utrustning för medicinska bilder, men deras
konkurrensutsatta miljö kräver ytterligare funktioner och fördelar. Den senaste AI-tekniken, deep
learning, möjliggör utveckling av nya innovativa
produkter för automatisering och beslutsstöd, som
kan förbättra effektiviteten och noggrannheten i
vården.
Medicinska bilder och digital patologi är nyckelelement när det gäller att säkerställa en korrekt
diagnos, att ge vägledning för olika behandlings
alternativ och för uppföljning av behandlings
resultat. Detta är centralt för en korrekt och
effektiv vård.
OEM-marknaden för medicinska bilder
ContextVisions teknologi har varit banbrytande
inom medicinsk bildbehandling i mer än 30 år. Vi
levererar till tillverkare av bildgivande system över
hela världen. Våra bildförbättringsprodukter hjälper
kunderna att få bästa möjliga bildkvalitet, vilket
underlättar tolkningen av bilderna och hjälper läkare
och annan vårdpersonal att göra mer korrekta
bedömningar av patienternas status.
Vår robusta och flexibla GOP-teknik gör att vi
fortlöpande kan utveckla nya marknadsledande
produkter och förse våra kunder med den senaste

VÅRA MARKNADER

EN ÅLDRANDE BEFOLKNING
Miljoner

2 000
1 500

Medlem i Advisory
Board för forskningsprojektet DESUTO

1 000
500
0

2000

2015

2030

2050

Befolkning i världen som är 60 år och äldre.
Källa: FN:s rapport från 2015 om den åldrande
befolkningen.

CANCER FÖRVÄNTAS ÖKA
MED 68 PROCENT

Lektor Jeroen van der
Laak på Radboud
University Medical
Center, Nijmegen,
Nederländerna
Varför har du valt att delta i ContextVisions 		
Advisory Board?

Miljoner cancerfall

25

Jag vill gärna bidra till utvecklingen inom området, eftersom jag tror att det kommer att gynna patienterna inom
en nära framtid.

20
15
10

Vilka är de främsta fördelarna med digital patologi?

5
0

2012

2030

Den globala cancerincidensen förväntas öka
med 68 procent 2012–2030.

Det finns många olika fördelar med digital patologi. Patologivärlden specialiseras allt mer, vilket skapar ett behov
av högt specialiserade experter. Med digitala bilder
kommer sådana experter inom räckhåll.

Källa: Cancer research UK

Hur kan digitala bilder underlätta 			
patologernas arbete?

AI-MARKNADEN FÖRVÄNTAS
UPPGÅ TILL 16 MILJARDER 2022

Tvärtemot vad jag trodde tills alldeles nyligen är ett
digitalt arbetsflöde mycket mer effektivt för den
enskilda patologen. Jag har sett exempel på helt digitala
laboratorier och jag är imponerad över hur mycket som
finns att vinna med en programvara som effektiviserar
arbetet. Självklart anser jag att möjligheterna att börja
använda algoritmer för analys av digitaliserade bilder är
en avgörande faktor som kan visa sig vara viktigare än
alla de andra fördelarna sammantaget.

Miljarder USD

20
15
10
5
0

2016

2022

AI-marknaden förväntas uppgå till 16
miljarder USD 2022, och öka med en
CAGR på 62,9 procent mellan 2016
och 2022.
Källa: Markets and Markets

Hur långt tror du att digitaliseringen kommer 		
att ha utvecklats om tio år?
Jag tror att digitaliseringen av bilder kommer att ha nått
långt, och att vi bara kommer att använda mikroskop i
undantagsfall eller för särskilda syften. Dessutom tror
jag att datorstödd diagnostik då har funnit sin plats.

ÅRSREDOVISNING 2016 | CONTEXTVISION
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programvaran. Bildförbättringsmarknaden uppskattas för närvarande till 160–180 MSEK.
Genom att bredda vår teknikplattform kommer vi
att kunna lägga till nya, innovativa produkter och
funktioner som förbättrar effektiviteten och precisionen i hälso- och sjukvården. Detta kommer
att bredda vår marknadspotential under de närmaste åren.
Ultraljudsbilder
Ultraljud står för den största delen (70 procent) av
vår omsättning. Ultraljud är det snabbast växande
segmentet på marknaden för diagnostiska bilder.
Modernt ultraljud är mobilt, och anses både säkert
och användbart och allt fler väljer det i stället för
röntgen och CT. De nya kompakta, bärbara systemen utgör därför ett segment som förväntas öka
tvåsiffrigt.
Ultraljud sprider sig till nya användningsområden
och till mindre erfarna användarkategorier. Det
betyder att det finns ett ökat behov av avancerade lösningar som hjälper läkare att känna större
säkerhet i sitt dagliga arbete, men även för att få
ett mer effektivt arbetsflöde för att sänka vårdkostnaderna.
Som ett svar på dessa krävande behov har vi satt
igång flera utvecklingsprojekt inom automatisering
och beslutsstöd, och vi har redan introducerat
en prototyp för automatiserad bildoptimering för
några utvalda kunder. Det är vår avsikt att bredda
vårt produktsortiment inom ultraljud ytterligare så
att vi kan leverera värdeskapande produkter som
motsvarar framtidens marknadskrav.
Kunder
ContextVision är den globala ledaren inom bildförbättring med de senaste produkterna för alla
områden inom medicinska bilder. Våra kunder är
globala och regionala tillverkare av utrustning för
medicinska bilder – ultraljud, MRI, röntgen och
mammografi.
Konkurrens
Vi konkurrerar främst med företagens egna forsknings- och utvecklingsavdelningar, eftersom det i
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första hand handlar om beslutet att köpa in mjukvara från annan part eller inte. Det finns flera små
oberoende leverantörer av bildförbättring, men
hittills har vi inte blivit utmanade på allvar av någon
annan oberoende leverantör.
Marknaden för digital patologi
Klinisk histopatologi är ett område som just nu håller på att digitaliseras, på samma sätt som radiologin digitaliserades för ett antal år sedan. Detta
öppnar nya möjligheter för innovativa programvaror, baserade på automatiserad mönsterigenkänning, som i framtiden kan fungera som beslutsstöd
för patologer.
Marknaden är ung, men den växer snabbt. Bild
analysprodukter för digital patologi är en marknad
som förväntas uppgå till 1 200 MSEK 2018, vilket
är en väsentlig marknadspotential. Lyckas vi ta oss
in på den här marknaden tidigt kan vi få en stark
position.
Att ta biopsier från cancertumörer och analysera
proverna under mikroskop har länge varit standard för att diagnostisera cancer. Den pågående
digitaliseringen av patologi innebär att preparerade
prover i stället skannas, och en digital bild skapas.
Det är en ung och snabbt växande marknad som
är öppen för nya verktyg baserade på bildanalys. Behovet av beslutsstöd är högt inom det här
området eftersom det dels råder en global brist på
patologer, och dels varierar bedömningen av prover
i hög grad mellan olika patologer.
Ett av våra forskningsprojekt, SL-DESUTO,
delvis sponsrat av Eurostar, syftar till att utveckla
en verktygslåda för beslutsstöd (DST). Verktygslådan ska stödja patologer i deras utmanande uppgift
att diagnostisera cancer och ge prognoser för olika
typer av cancer. Forskningsprogrammet fokuserade initialt enbart på prostatacancer, men sedan
juli 2016 omfattar det även bröstcancer.

VÅRA MARKNADEN
MARKNADER
AFFÄRSMODELLER OCH STRATEGIER

DEN GLOBALA MARKNADEN
FÖR DIGITAL PATOLOGI ÖKAR
MUSD

1000

Medlem i Advisory
Board för forskningsprojektet DESUTO

800
600

Professor Anil Parwani på
Ohio State University,
Columbus, Ohio, USA

400
200

2015			

2025

CAGR på 11,4 procent inom digital
patologi 2015-2025.
Källa: Future Market Insights

INTÄKTER PÅ DEN GLOBALA
ULTRALJUDSMARKNADEN
Miljarder USD
8
8

Jag är intresserad av digital patologi, vilket är ett
område som ContextVision nyligen börjat verka inom.
Jag är imponerad av företagets vision och deras fantastiska produkter inom AI och machine learning för radiologi. Jag tror att dessa styrkor kan användas för att hjälpa
till att lösa en del av de kliniska problem som vi stöter på
inom patologin idag.

Hur kan digitala bilder underlätta 		
patologernas arbete?

7
6
6
5
5
4
4

Varför har du valt att delta i ContextVisions 		
Advisory Board?

2015			

2020

Den globala ultraljudsmarknaden
uppskattas uppgå till 6,86 miljarder
USD 2020 med en CAGR på 5,2
procent under prognosperioden.
Källa: Markets and Markets

Anatomiska patologilaboratorier står inför många
utmaningar som påverkar arbetsflöden och patientvården,
däribland nedskärningar av personalstyrkan, brist på
specialister, allt mindre vävnadsprover och en ökning av
diagnostiska tester i samband med individanpasssad
medicin. Digital patologi skapar möjligheter för patologilaboratorier att lösa dessa utmaningar. De algoritmer
som ContextVision bygger kommer att ge patologerna
verktyg att hitta sällsynta cancerformer eller att diagnosticera prostatacancer.
Vilka är ContextVisions främsta styrkor?
Det som ContextVision främst bidrar med är expert
kunskaper inom machine learning och AI, och stor
erfarenhet av att skapa praktiska och innovativa applikationer inom radiologi. Sådana algoritmer behövs inom
patologin i dag.
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AFFÄRSMODELL OCH STRATEGIER

Vår affärsmodell
och våra strategier
Vår mission är att leverera intelligent teknik som förbättrar medicinska bilder
och underlättar för vården. I 30 år har ContextVision varit ledande leverantör av
bildförbättringsmjukvara till tillverkare av medicinskt bildutrustning i hela världen.
Den senaste forskningen och produktutvecklingen använder AI-metoder för att
utveckla nya innovativa produkter och nå nya marknader.
Vår nuvarande affärsmodell går ut på att sälja
programvara till OEM-kunder i hela världen. Vi
hjälper våra kunder att tillhandahålla högsta möjliga
bildkvalitet för att säkerställa effektivitet och
patientsäkerhet i vården.
ContextVisions framgång bygger på den senaste
tekniken och förmågan att effektivt utveckla kommersiella produkter som både förbättrar och effektiviserar vården. Vi utvecklar och säljer avancerade
och innovativa mjukvaror, baserade på bildanalys
och AI. ContextVision har varit en global marknadsledare inom bildförbättring i 30 år och under de
senaste åren har vi dessutom utvecklat viktig kompetens inom AI med fokus på deep learning. Med
hjälp av denna teknik kommer vi lägga till nya produkter och funktioner i vår nuvarande portfölj och
samtidigt träda in på den snabbväxande marknaden
för digital patologi.
Vi förser idag ett 60-tal kunder över hela världen och anpassar vår modulära mjukvara för
bildförbättring till kundens utrustning. Efter den
första installationen integreras vår programvara
i all utrustning som tillverkas och större delen av
vår försäljning är licensbaserad. Vår försäljning
korrelerar därför i stor utsträckning med kundernas
produktcykler och produktionstakt men vi får även
intäkter i samband med installation och service.
Under det senaste decenniet har vi fortlöpande
breddat och uppgraderat vår produktportfölj och
utvecklat vår kundsupport. Vår ställning på nuvarande marknad är starkare än någonsin.
Framtida tillväxt
Marknadspotentialen för bildförbättring är begränsad och för att kunna öka vår försäljningspotential
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har vi börjat bredda vår portfölj och siktar samtidigt
på en ny marknad, digital patologi.
Vi bygger på den senaste tekniken
Vi har nyligen ökat vår satsning inom FoU och
breddar vår tekniska plattform för att utveckla
nya innovativa produkter baserade på bildanalys –
främst inom röntgen och ultraljud, men också inom
digital patologi.
Hälso- och sjukvårdsdata genereras i stora
mängder allt snabbare. Deep learning teknologin
ger oss unika möjligheter till mönsterigenkänning
och utveckling av produkter för automatisering och
beslutsstöd, vilket uttryckligen efterfrågas inom
hälso- och sjukvården.
Framtidsstrategier
Innovation och utveckling går allt fortare, och
världen förändras i snabb takt. Detta är påtagligt
inom hälso- och sjukvården där den pågående
digitaliseringen skapar möjligheter för nya aktörer
med kunskaper från andra närliggande områden. Vi
investerar därför i flera metoder för att säkerställa
att vi håller oss à jour med olika trender och den
senaste utvecklingen.
En av våra viktigaste strategier är att dra nytta av
våra långa och nära kundrelationer. Vår framgång är
nära kopplad till våra kunders framgång och därför
är en nära dialog om deras framtida behov avgörande för att vi ska kunna möta deras förväntningar
på framtida produktegenskaper.
För att möta hälso- och sjukvårdens behov och
inspirera till innovation har vi också ett nära sam
arbete med ledande forskningsgrupper och kliniska
institutioner.

AFFÄRSMODELLER
AFFÄRSMODELL OCH
OCH STRATEGIER
STRATEGIER

CONTEXTVISION I DAG

Stabil lönsam
affärsmodell
Starka meriter inom
medicinska digitala
bilder
Högteknologiskt
kunnande, exempelvis
inom AI

SAMHÄLLE

Digitalisering av hälsooch sjukvården ökar
produktiviteten
Big data och deep
learning accepteras
som instrument
Demografiska förändringar skapar ökade
behov inom hälso- och
sjukvården

CONTEXTVISIONS STRATEGIER

Att investera i lösningar
baserade på deep learning
Att ta sig in på marknaden
för digital patologi
Att utveckla nya verktyg
för beslutsstöd
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OM ARTIFICIELL INTELLIGENS

DEEP LEARNING

MACHINE LEARNING

AI, ARTIFICIELL INTELLIGENS

AI var det som kom först, därefter blomstrade maskininlärning– och nu är deep
learning här, vilket lett till att AI exploderat i dag. ContextVision är specialiserat på
bildanalys och AI och under 2016 visade vi vår kompetens inom deep learning i en
internationell tävling.
ARTIFICIELL INTELLIGENS
är ett underområde av datorvetenskap som skapades på
1960-talet och som handlar om
att lösa uppgifter som är enkla
för människor, men svåra för
datorer. Det kan vara ganska
generiska uppgifter, till exempel
planering, detektion av rörelser,
objektsigenkänning och översättning.

12
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MASKININLÄRNING är en del
av artificiell intelligens som
automatiserar uppbyggnaden av system som lär sig av
data, identifierar mönster och
genererar beslut med minsta
möjliga mänskliga inblandning.
Några exempel är ”du kanske
gillar”-funktioner, bedrägeriupptäckt, textanalys, mönster- och
bildigenkänning och själv
körande bilar.

DEEP LEARNING är en AI-funktion som imiterar hur den mänskliga hjärnan bearbetar data och
skapar mönster som används för
beslutsfattande. Deep learning
är en underavdelning till maskininlärning inom AI, och bygger
på nätverk som själva kan lära
sig av data som är ostrukturerade eller oetiketterade.
Exempel på deep learning är
superupplösningar av satellitbilder, bildklassificering,
förståelse av naturligt språk och
tal- ochröstigenkänning.

OM ARTIFICIELL INTELLIGENS

AI ändrar spelreglerna
Artificiell intelligens startar en ny era inom många olika områden, däribland hälsooch sjukvård. Nya produkter kan automatisera processer och analysera komplexa
data. Det finns stor potential att förbättra arbetsflödet dramatiskt, ge mer korrekta
diagnoser och vägleda behandlingar. Genom bearbetning av stora mängder data
kommer också ny kunskap växa fram som hjälper till att förbättra behandlingen av
enskilda patienter.
Martin Hedlund, du är teknisk chef på
ContextVision. På vilket sätt kommer AI
att utmana konventionell teknik inom
medicinska bilder?
AI som begrepp, och maskininlärning, har potential
att förändra hela spelplanen när det gäller medicinska bilder. Vi kan träna upp neurala nätverk med
mycket mer data än vad människor hinner uppleva
under en livstid. Det betyder att vi kan reproducera
kompetensen hos de bästa experterna, eller till och
med överträffa den. Vi kan garantera reproducerbarhet vid undersökningar och diagnoser, och undvika människors subjektivitet och variationer. Med
aktiva inlärningsmodeller kan resultaten förbättras
fortlöpande. Med mer välgrundade sanningar, det
vill säga data från olika källor, tid eller utfall, kan AI
göra bättre prognoser, lösa mer komplexa uppgifter
och göra nya upptäckter.
Martin, på vilket sätt kan läkare dra nytta 		
av AI-tekniken?
Vi kan nu kombinera och lagra kunskap och erfarenhet från olika experter över hela världen i
AI-baserade produkter. Dessa verktyg underlättar
för läkarna och gör att de kan göra kliniska bedömningar och ställa diagnoser med större tillförsikt.
De kommer också att fungera som ett bra stöd
för mindre erfarna läkare, som då kan dra nytta av
expertkompetens och snabbare utveckla sin egen
kompetens.
2015 fattade ContextVision ett strategiskt
beslut att göra stora investeringar inom
området AI. Hur kommer det att utveckla 		
företaget?
Behovet av att underlätta tolkningen av medicinska bilder ökar hela tiden och i hela världen. Våra
investeringar gör att vi kan utöka vår produktportfölj vid sidan av bildförbättring och visualisering.
Vi undersöker just nu en rad applikationer, bland

annat inom ultraljud, radiologi och digital patologi.
AI-verktygen kommer att underlätta för läkare att
arbeta mer effektivt, hantera fler bilder inom en viss
tid och på ett mer kvalitetssäkrat sätt. Vi tror att det
inom en inte alltför avlägsen framtid kommer nya
bildanalysverktyg som kommer att revolutionera
medicinen. ContextVision är redo att ta en ledande
roll inom den utvecklingen.
Hur utnyttjar ContextVision möjligheterna
med AI och machine learning?
Vi använder AI inom områden som automatisering,
optimering, segmentering och klassificering. Syftet
är att förbättra bildkvaliteten och bildanalysen,
underlätta för ett effektivt arbetsflöde och förenkla för läkarna.
Vilka är de tekniska utmaningarna i samband
med den praktiska utvecklingen av
AI-produkter.
Det finns några huvudutmaningar: robust design
och effektiv implementering av de neurala nätverken, åtkomst till relevanta, korrekta data för
inlärning och att hålla sig kvar i frontlinjen för den
snabba utvecklingen.
Varför har ContextVision en fördel framför
konkurrenterna inom det här området?
Vi investerade redan tidigt i AI-tekniken. I dag har
vi en aktiv FoU-grupp med erfarenhet och kunskaper inom området. Tack vare vår erfarenhet av att
utveckla algoritmstrukturer, och att vår GOP-teknik har många likheter med machine learning-nätverken, vet vi hur vi ska implementera algoritmer på
olika plattformar och skapa tillförlitliga produkter.
Under åren har vi också byggt upp starka relationer
med våra OEM-kunder och etablerat ett nätverk
med referensanläggningar och kliniska referenser.
Det ger oss snabb och korrekt återkoppling på vår
AI-utveckling.
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PRODUKTER

Produkter för alla typer
av medicinska bilder
ContextVisions spjutspetsteknologi inom bildförbättring för ultraljud, MRI,
röntgen och mammografi i 2D/3D/4D används globalt av ledande tillverkare
av medicinsk bildutrustning.
Befintlig produktportfölj
Genom att lägga till ny teknik kommer vi att kunna
fortsätta att utveckla de senaste produkterna
inom bildförbättring. Vi kommer också att kunna
lägga till nya funktioner och öka automatiseringen.
Bildkvalitet kommer även fortsättningsvis att ha
hög prioritet för alla som arbetar inom vården och för
våra kunder, det vill säga tillverkare av bildgivande
utrustning. Vi kommer att fortsätta använda innovativa metoder i vår produktutveckling för att behålla
ledningen på nuvarande marknad.
Vi har varit specialister och ledare inom bildförbättring sedan 1983 och idag är vi måttstocken på
marknaden. Vi fortsätter att erbjuda de senaste
lösningarna inom flertalet områden.
Kundanpassad programvara
Vi har bred farenhet av olika applikationer och har
utvecklat många kommersiella produkter som vi
anpassar till varje kund för att uppnå optimal bildkvalitet. Automatiska metoder kan ännu inte ersätta
det mänskliga ögat, men tack vare ett flexibelt
bildanalysverktyg kan användaren göra finjusteringar för att kompensera för olika preferenser eller
skärmegenskaper.
Som en partner till våra kunder tar vi ansvar för
hela projektet, från början till slut. Vi erbjuder även
verktyg för att ge kunderna full kontroll över finjusteringen av den slutliga bildk valiteten.
Ultraljud i 2D
ContextVisions GOP®-teknik är anpassad för
ultraljudsbilder i realtid och utformad för att möta
de krävande kraven på bildkvalitet inom ultraljud i
2D. Optimal bildkvalitet uppnås genom en kombination av en adaptiv förbättring av fina strukturer och
brusfiltrering. Förmågan att lyfta fram specifika
anatomiska funktioner för bättre visualisering utan
att påverka bildkvaliteten i övrigt gör det enklare för
läkare att ställa en mer korrekt diagnos.
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Ultraljud i 3D
ContextVision erbjuder en unik produkt, baserad
på GOP®-tekniken och anpassad för volymetriska
ultraljudsbilder i realtid. Den här produkten är utformad för att möta de senaste kraven på bildkvalitet
i 3D/4D. Vi uppnår en optimal bildkvalitet genom
att kombinera adaptiv förbättring av fina strukturer
och kanter med effektiv brusreduktion.
Visualisering
Visualisering av ultraljudsbilder i 3D/4D ger en
tydligare bild av fostret och vår renderingsprogramvara resulterar i högkvalitativa bilder som kan
jämföras med fotografier. Den integreras i 3D-ultraljudssystemet och underlättar bedömning av fostret under graviditetens alla trimestrar. Produkten
förbättrar visualisering av kanter och konturer och
gör det lättare att göra volymetriska mätningar.
Radiografi
Vår synnerligen anpassningsbara mjukvara för
röntgenbilder erbjuder överlägsen brusdämpning,
kantförstärkning och bättre kontrast, vilket resulterar i förbättrad återgivning av fina strukturer,
mindre brus och en eliminering av artefakter från
metallimplantat. Detta gör det enklare för läkare att
läsa bilder och ställa korrekta diagnoser.
MRI
Den marknadsledande bildbehandlingen för MRI
är en produkt som enkelt integreras i kundernas
programvara och förbättrar MRI-bilderna. Den tar
effektivt bort brus samtidigt som den förbättrar
bildens fina struktur och kanter, och gör att den
som tolkar bilden kan separera korrekt bildinformation från falsk information. Genom att öka
kontrasten kan mjuka vävnader – däribland grå och
vit hjärnsubstans – enkelt separeras. GOP View®
MRI2Plus förkortar undersökningstiden så att fler
patienter hinns med. I dag finns det fler än 10 000

PRODUKTER

OMSÄTTNING PER REGION 2016, %

Ultraljud

13

52

Asien

35

Europa
USA

OMSÄTTNING PER KATEGORI 2016, %
13

2

14

12
Ultraljud i 3D
Ultraljud i 2D
Röntgen
MRI
59

Övriga

MRI-skannrar i världen som varje dag förlitar sig på
ContextVisions bildförbättring.
Mammografi
ContextVisions bildbförbättring för mammografi
ger den prestanda som röntgenläkare behöver när
de arbetar med mammografibilder. För att optimera
bilderna av mjukdelar krävs funktioner som bland
annat dämpar brus, homogeniserar vävnadsstrrukturer och justar densitetsskillnader i bröstvävnad.
Interventionell radiologi
Bildkvalitet och bildprocessningshastighet är kritiska aspekter under olika minimalintensiva ingrepp.
ContextVisions produkter för bildförbättring i realtid
har visat sig överträffa standardkraven och ge en
bättre bild av viktiga strukturer, kateterspetsar
och stentar. Mjukvaran har integrerats med gott
resultat i ett flertal system och klarar de utmaningar
som begränsad bildprocessningskapacitet innebär.
Snabb utveckling inom processorteknik erbjuder nya
möjligheter till snabbare bildbehandling.

Kompakta ultraljudsapparater erbjuder
många fördelar för vårdgivarna, däribland
enkel hantering, lägre kostnader och lägre
energiförbrukning, vilket gör detta till ett
snabbväxande marknadssegment. Under
2016 lanserade ContextVision sin världs
ledande programvara för ultraljudsför
bättring US PLUSView™ för bärbara
iOS-baserade mobila enheter. Det gör
att avancerad bildbehandling även finns
tillgänglig för bärbara enheter, vilket gör
ultraljudsundersökningar möjliga och överkomliga för fler användare utanför traditionella kliniker. Plattformar för mobila enheter
har blivit allt vanligare för att erbjuda högkvalitativ vård även utanför sjukhus.
Med bildförbättring från ContextVision kan
systemtillverkare erbjuda användarna den
bästa möjliga bilden, vilket gör att de kan
ställa korrekt diagnos snabbare.
US PLUSView erbjuder ett antal viktiga
funktioner som gör den idealisk för bärbara
enheter, däribland överlägsen kantförbättring och utmärkt mjukdelsdifferentiering.
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MEDARBETARE

Ett vinnande team
På ContextVision strävar vi efter att bygga ett starkt team med experter
i en organisation utan gränser. Vår kreativa arbetsmiljö kännetecknas av
samarbete över hela organisationen, engagemang och ett starkt fokus på
gemensamma mål.
Skapa dynamiska team
Vi bygger vår framgång på mycket kompetenta
individer som arbetar i tvärfunktionella team med
eget organisationsansvar. Våra team består av
välutbildade medarbetare med hög kompetens. För
att bli framgångsrika och kunna tillgodose marknadens behov skapar vi team där olika kompetenser
interagerar. Expertgrupper träffas regelbundet för
att utveckla sina kunskaper och tvärfunktionella
team inrättas för att kombinera olika perspektiv och
hitta den bästa lösningen för våra kunder och vår
verksamhet. Vi har flexibla arbetsprocesser som
gör det möjligt för oss att hantera projekt effektivt
inom det snabbföränderliga AI-området.
Implementera våra strategier
Genom öppna diskussioner och en hängiven
ledningsgrupp fokuserar vi på att implementera
våra tillväxtstrategier. Samtidigt behåller vi vår
ledande ställning och våra långvariga kundrelationer för att generera försäljning. ContextVision har
kommit långt när det gäller att bygga en organisation som lyckas hålla fokus med båda perspektiven

Ann-Sofi Hoff,
produktchef
Det ger mig stor tillfredsställelse att
arbeta med alla mina kolleger inom olika områden,
och säkerställa att våra produkter möter kundernas
höga krav. Genom att blanda olika kompetenser 	
kan vi lösa alla problem som kunderna har och
överträffa deras förväntningar.
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samtidigt. Vi har ändrat vissa arbetssätt radikalt
samtidigt som vi behållit andra arbetssätt intakta.
På så sätt kan vi leverera innovativa produkter som
är väldokumenterade och uppfyller alla krav.
Fortsätta utveckla spetskompetens
Vi har föresatt oss att bli ledande inom medicinska tillämpningar av AI. För att uppnå detta har
vi investerat i internutbildning och vi rekryterar
internationellt för att bygga upp ett mångkulturellt
team med ännu högre kompetens. Till ContextVisions FoU-team rekryterade vi nyligen personer
från Frankrike, Portugal och Ryssland. Sverige är
ett attraktivt land för människor från andra länder,
vilket gör det enkelt för oss att locka internationella
talanger.
Teknisk marknadsintelligens
Genom att gå i bräschen när det gäller teknik kan
vi locka högklassiga medarbetare och bygga upp
strategiska partnerskap. Att följa medicinska och
tekniska trender och dela idéer inom företaget är
integrerat i vårt arbetssätt. Vi följer nyhetskällor

Armando Vieira, PhD,
forskare
ContextVision är det idealiska valet för
den som drömmer om att arbeta med ett vinnande
forskarteam inom AI och medicinska tillämpningar.
Jag kan dra nytta av mina erfarenheter och får hela
tiden nya kunskaper – tack vare den dynamiska
atmosfären på företaget.

MEDARBETARE

och tidskrifter och delar med oss av det vi lär oss på vår
interna teamwebbplats. Vi diskuterar också nya vetenskapliga artiklar i en särskild grupp och har interna studiegrupper,
ungefär som universitetskurser, i större ämnen.
Inspiration och kreativitet
Vi deltar i internationella konferenser i många olika ämnen
och presenterar ibland även vetenskapliga artiklar. Slutsatserna från sådana konferenser delas alltid med hela
företaget. Vi har också Google Fridays, där vi presenterar
favoritprojekt och lär oss nya saker inom mer allmängiltiga
områden. För att vidga våra sinnen ytterligare presenteras
och debatteras bredare ämnen under våra så kallade Philosophers’ lunches.
Externa nätverk
För att få en djupare förståelse för marknaden tar vi råd
från våra kunder och experter inom hälso- och sjukvården.
Nya samarbeten med vårdgivare och läkare hjälper oss att
tillhandahålla och tolka data. Vi har utvecklat verktyg för att
göra interaktioner med olika experter så produktiva som möjligt. Ett tydligt exempel är ett verktyg för annotering av data
för maskininlärning.

Marine Breuilly,
forskare
Det är tacksamt att vara en del av en
organisation där kunskap kontinuerligt delas 		
mellan kollegerna. Jag kommer ofta till arbetet
fylld av nya idéer och redo att anta nya utmaningar.
ContextVision ger mig mycket ansvar, men samtidigt flexibilitet att själv planera mitt arbete.
Kanske är det en del av svensk mentalitet? Jag
gillar det i alla fall.

ANTAL MEDARBETARE VID ÅRETS SLUT
43
42
41
40
39
38
37
36
35

2014

2015

2016

HÖG UTBILDNINGSNIVÅ

95 %

av våra teammedlemmar har universitetsexamen och 15 procent har en doktors
examen.

Ludwig Jacobsson,
forskare
För att kunna skapa innovativa lösningar
måste du befinna dig i en inspirerande arbets
miljö. På ContextVision höjer vi kreativiteten med
spännande verktyg och evenemang, till exempel
”Google Fridays” and “Philosophers’ lunches”.
.
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HÅLLBARHET

Bättre och mer korrekt 		
diagnos och behandling
ContextVisions produkter underlättar för korrekt diagnos och behandling, och
företagets vision är att leverera felfri diagnos av cancer och andra sjukdomar
snabbare och till en lägre kostnad. Utöver att hjälpa vården att bli mer effektiv
strävar företaget efter att detta ska ske på bästa möjliga hållbara sätt.
Uppförandekod
Vårt hållbarhetsarbete baseras på vår uppförandekod som bland annat lyfter fram vikten av att följa
de lagar och regler som gäller för våra aktiviteter.
Företaget ska följa de lagar som reglerar finansiell
rapportering och anställningsförhållanden, samt
respektera medarbetarnas rättigheter. Vi strävar
efter högsta produktsäkerhet och sekretess.
ContextVision ska undvika intressekonflikter och
alltid respektera konkurrenslagstiftningen och
reglerna gällande insiderhandel. Vi ska undvika att
förknippas med all slags korruption.
Möjliggöra vård i en tid med åldrande befolkning
ContextVisions framgångar hittills gör att vi kan
använda vårt starka kassaflöde och lönsamma
verksamhet för att investera i utvecklingen av nya,
innovativa produkter. Detta kommer att fortsätta
att öka värdet för våra många intressenter över hela
världen.
Hälso- och sjukvården pressas globalt av den
åldrande befolkningen vilket medför höga kostnader för samhället, samtidigt som de offentliga
resurserna blir allt knappare. I en sådan miljö krävs
fortlöpande produktivitetsförbättringar av vården.
Digitalisering har möjliggjort produktivitetsökningar
inom radiologi och billigare ultraljud har ökat tillgången på diagnostiska bilder.
ContextVisions produkter har spelat en stor roll
när det gäller förbättring av utrustning för diagnostiska bilder och ambitionen är att utnyttja företagets
kunnande för att leverera beslutsstöd för olika typer
av utrustning.
I dag underlättar vi diagnosprocessen genom att
tillhandahålla programvara som förbättrar kvalite-
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ten på medicinska bilder. Vi träder nu in på patologi
marknaden, som genomgår en liknande transformation som radiologi. ContextVision påverkar hållbarheten främst tack vare våra djupgående kunskaper om digital bildbehandling och AI-metoder som
kan öka effektiviteten i vården.
Regelefterlevnad är grundläggande
ContextVision levererar programvarulösningar
till OEM-kunder inom medicinsk utrustning, vilka
är starkt reglerade via EU-direktiv och nationella
regler och förordningar. Företaget driver sin verksamhet i enlighet med regler och förordningar, samt
specifika kundkrav.
ContextVision har ett väl etablerat kvalitetssystem, och är certifierat enligt EN ISO 13485:12, den
internationellt accepterade standarden för tillverkning av medicinsk utrustning.
Under 2017 kommer EU:s regelverk att genomgå
stora förändringar och ställa högre krav på OEM
och underleverantörer inom medicinsk utrustning.
ContextVision är medvetet om alla aspekter av
dessa förändringar och kommer att säkerställa att
driften överensstämmer med de nya reglerna inom
den överenskomna övergångsperioden.
Socialt ansvar och miljöansvar
Som ett programvaruföretag försöker vi i första
hand minimera resursförbrukningen och miljöpåverkan från våra kontor och resor.
Vi säkerställer vårt sociala ansvar genom att ha
väl utarbetade rutiner. Vi strävar efter att vara rättvisa och att visa kunder, leverantörer och medarbetare respekt i alla avseenden.

HÅLLBARHET

Digitala beslutsstöd har bara
börjat påverka röntgen- och
ultraljudsdiagnostiken.
Peter Jansson – röntgenläkare på Praktikertjänst

Digitaliseringen har bara börjat
påverka radiologin, säger Peter
Jansson, röntgenläkare på Praktikertjänst, Sveriges största
leverantör av privat sjuk- och
tandvård.
– Många faktorer, däribland
snabbare bildtagning, förbättrade verktyg för diagnosticering
och enklare sätt att dela bilder
med andra läkare, har förbätt-

rats av digitaliseringen och ökat
diagnoskvaliteten i allmänhet.
Men det finns mycket kvar att
göra när det gäller snabb och
säker diagnos, vilket blir möjligt
tack vare metoder som deep
learning.
– VEPiO, (Virtual Expert Personal Image Optimizer, som bygger
på företagets nyligen utvecklade Virtual Expert-plattform

och är tränad för att artificiellt
simulera ett expertutlåtande
med extremt hög noggrannhet)
ger exempel på funktioner som
hjälper till att förbättra bildkvaliteten. Den förkortar även tiden
till en korrekt diagnos genom
att man slipper göra manuella
inställningar.

Digitalisering förbättrar
utsikterna för prostatapatienter.
Calle Waller – ordförande i Prostatacancer
förbundets forskningsråd

I Sverige är prostatacancer den
typ av cancer där tiden mellan
provtagning och diagnos tar
längst tid. Det kan ta allt mellan
två och tio veckor, beroende på
vilket län och vilken typ av cancer
det gäller. Även om detta till viss
del är en fråga om prioriteringar
visar det också att det finns stora
möjligheter till förbättringar
om verktygen, processerna
och resurserna kunde utnyttjas
bättre.

Digitalisering skulle kunna
förbättra utsikterna för prostatapatienter, förklarar Calle Waller
på Prostatacancerförbundet.
Lång väntetid mellan provtagning och diagnos är naturligtvis
stressande för vilken cancerpatient som helst och kan påverka
prognosen negativt.
Enligt Calle är det uppenbart att
digitalisering kommer att spela
en viktig roll för att förkorta

väntetiden. Det finns flera
exempel på hur digitalisering kan
förbättra situationen idag och
hur olika kommuners resurser
kan användas mer effektivt
genom enkel delning av provresultat. Och delning av resurser,
förbättrad bildkvalitet och diagnosverktyg minskar variationer
och förbättrar diagnoskvaliteten,
förklarar Calle.

ÅRSREDOVISNING 2016 | CONTEXTVISION

19

FLERÅRSÖVERSIKT

Flerårsöversikt
KSEK

2016

2015

2014

2013

2012

81 917
5 769

72 237
6 952

64 398
6 877

61 277
6 167

67 115
620

Resultat efter finansiella poster

5 767

6 952

7 027

6 343

861

Årets resultat

4 253

5 338

5 421

4 880

620

12 361

Koncernens resultat och ställning
Nettoomsättning
Rörelseresultat

Koncernens balansräkning
Immateriella tillgångar

14 628

17 540

16 543

12 358

Materiella tillgångar

527

537

704

459

780

Finansiella tillgångar

323

254

985

1 143

1 095

Omsättningstillgångar

63 820

54 181

45 107

43 347

40 493

Summa tillgångar

79 299

72 512

63 340

57 307

54 729

Eget kapital

41 045

61 426

57 036

50 753

45 531

Långfristiga skulder

1 508

1 194

759

363

–

Kortfristiga skulder

16 365

14 282

11 828

11 413

13 684

Summa skulder och eget kapital

79 299

72 512

63 340

57 307

54 729

Kassaflöde
Löpande verksamhet
Investeringsverksamhet
Förändring i kassa och likvida medel

9 527

9 156

10 373

7 663

8 454

-2 260

-4 647

-8 403

-3 219

-3 415

7 266

4 509

1 971

4 444

5 039

Nyckeltal
Soliditet, %

77,5

78,7

80,1

79,5

75,0

Rörelsemarginal, %

7,0

9,6

10,7

10,1

0,9

Vinstmarginal, %
Räntabilitet på eget kapital, %
Genomsnittligt antal aktier

7,0

9,6

10,9

10,4

1,3

7,2

9,9

11,3

11,3

1,5

7 736 750

7 736 750

7 736 750

7 736 750

7 736 750

Resultat per aktie

0,55

0,69

0,70

0,63

0,08

Resultat per aktie efter utstpädning

0,55

0,69

0,70

0,63

0,08

49,50

26,40

21,90

14,30

12,00

Börskurs (NOK) 31 december

DEFINITIONER
Soliditet Eget kapital i procent av totala tillgångar.
Rörelsemarginal Rörelseresultat exklusive extraordinära händelser, som en andel av total försäljning.
Vinstmarginal Resultat efter finansnetto som en andel av total försäljning.
Räntabilitet på eget kapital Årets resultat som en andel av genomsnittligt eget kapital.
ContextVision presenterar vissa finansiella mått i årsredovisningen som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att
dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning då de möjliggör utvärdering av
bolagets prestation. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med
mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras
enligt IFRS.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för ContextVision AB (publ), med
organisationsnummer 556377-8900, avger härmed följande årsredovisning
för tiden 2016-01-01 - 2016-12-31. Alla siffror är i SEK, såvida inte annat
angetts. ContextVision AB (publ) har sitt säte i Linköping. Bolaget är moderbolag
i ContextVision-koncernen. Bolaget är noterat på Oslo Börs sedan 1997.

ContextVision är ett medicinskt teknologibolag
som specialiserat sig på bildanalys och artificiell
intelligens. ContextVision´s teknologi hjälper läkare
att tolka medicinska bilder, en viktig grund för
att kunna ställa diagnos och behandla patienter.
Bolaget startade som pionjär inom bildbehandling
för över 30 år sedan och fortsätter att utveckla
innovativ framtida mjukvara inom bildbehandling
för 2D/ 3D/ 4D ultraljud, MRI, X-Ray och mammografi. Mjukvaran används av ledande tillverkare av
medicinsk utrustning över hela världen. Bolaget
befinner sig för närvarande i en progressiv fas, med
ambitionen att bli en ledare inom nya teknologier,
som till exempel “deep learning”. ContextVision fortsätter att investera stort i forskning och utveckling
med avsikt att bredda sin teknologiska plattform.
Bolaget driver ett forskningsprojekt med målet att
ta en ledande position på den nya, snabbväxande
marknaden inom digital patologi.
Väsentliga händelser under året
I enlighet med ett styrelsebeslut har bolaget fortsatt sin stora satsning på FoU under 2016, med
målet att bredda och förbättra den teknologiska
plattformen inom nuvarande områden, och samtidigt expandera till en ny, väsentligt större marknad;
digital patologi. Ett forskningsprojekt inom digital
patologi, tillsammans med University of Applied
Sciences and Arts Western Switzerland, har pågått
sedan 2015. Projektet är delvis finansierat av
Eurostars och bolaget har under 2016 erhållit ett
bidrag på 1,3 MSEK. Bidraget har bokförts som en
kostnadsminskning. Under 2016 har ContextVision
även lämnat in en patentansökan för en ny metod
för att selektera indata, vilket i sin tur ger objektiva
utdata och snabbar upp träningsprocessen vid
utvecklingen av artificiell intelligens.
ContextVision fortsätter att utveckla och uppgradera produkter för att behålla sin position som marknadsledare inom bildförbättring och visualisering.

Under 2016 har bolaget fokuserat produktutvecklingen på utveckling av produktportföljen inom 2D
ultraljudsprodukter, framförallt med anpassningar
till nya plattformar, och under det fjärde kvartalet
lanserades ContextVisions första produkt avsedd
för iOS. Som en konsekvens av forskningssatsningarna i bolaget i stort, har nivån på aktiveringar varit
lägre än föregående år. När forskningsprojekten
går in i utvecklingsfas kommer troligtvis nivån på
aktiveringar att öka igen.
Årets intäkter 2016 uppgick till 81,9 (72,2) MSEK,
vilket var den högsta försäljningen någonsin för andra
året i rad. Försäljningsökningen på 13 procent har
varit mer än tillfredsställande, även om ökningen
delvis kommer sig av fördelaktiga växelkurser (4 procent), mestadels hänförligt till förändringar i JPY-kursen. Rörelseresultatet uppgick till 5,8 (7,0) MSEK.
Styrelse och ledning
Vid den ordinarie årsstämman i april 2016 omvaldes hela styrelsen. Styrelsen har 5 medlemmar, och
det har hållits 9 styrelsemöten under året. Under
året har 20 procent av styrelsen bestått av kvinnor
och 80 procent av män.

Antal möten

Aktieinnehav
2016.12.31

Erik Danielsen,
8(9)
(ordförande)		
Magne Jordanger
4(9)
		
Martin Hedlund
9(9)
Karin Bernadotte
4( 9)
Sven Günther-Hanssen
9(9)

4 500 genom
ORCA Ventures AG
2 248 750 genom
Monsun AS
831 666
6 500
851 667

Styrelsemedlem

Anita Tollstadius har varit vd under 2016, en
position hon innehaft sedan 2010. Anita har varit
närvarande vid samtliga styrelsemöten och informerat styrelsen om bolagets verksamhet. Per den
31 december 2016 ägde Tollstadius personligen
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7 000 aktier i bolaget och ytterligare 10 000 aktier
genom Tollstadius & Co AB.
Årsstämma 2016
Den 20 april 2016 höll ContextVision årsstämma i
Stockholm.
• Årsredovisning och revisionsberättelse för
moderbolaget och koncernen avseende 2015
föredrogs och fastställdes.
• Beslutades att disponera resultatet enligt 		
styrelsens förslag.
• Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter
och vd ansvarsfrihet.
• Fastställdes ersättning till styrelse.
• Fastställdes ersättning till revisor på löpande
räkning.
• Hela styrelsen omvaldes.
• Ernst & Young omvaldes som revisionsbyrå
för det kommande året.
Pågående rättsprocesser
ContextVision har inte varit inblandad i någon rättsprocess under 2016.
Kortfristiga fordringar och kundförluster
ContextVisions produkter säljs över hela världen
till OEM-kunder, och bolaget har en stark och bred
kundbas med långsiktiga kundrelationer till flertalet
kunder. De kortfristiga fordringarna vid årets slut
uppgick till 20,6 MSEK (18,1). Under det fjärde
kvartalet bokförde bolaget en reservering för en
kundförlust på 1,3 MSEK, vilket påverkade de
kortfristiga fordringarna. Reserveringen avsåg en
enskild kund.
Forskning och utveckling
Enbart produktutveckling som uppfyller kraven för
aktivering bokförs som immateriella tillgångar. Totala
aktiverade kostnader för 2016 uppgår till MSEK
2,0 (5,3), och hänför sig till fyra olika projekt. Under
det första halvåret 2016 färdigställde Context
Vision utvecklingen av nya funktioner till REALiCE,
produkten för visualisering, samt en ny version av
produkten för 2D ultraljud. Under det fjärde kvartalet färdigställdes utvecklingen av produkten för
2D-ultraljud även för iOS-plattformen, vilket är den
första produkten bolaget har utvecklat för iOS.
Utveckling av produkten för 2D-ultraljud för ytterligare en plattform pågick vid årets slut, och beräknas
färdigställas under första halvåret 2017.
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Under 2016 har ContextVision ökat sina forskningsaktiviteter ytterligare, jämfört med föregående år, med avsikten att utveckla nya teknologier
och expandera till en ny marknad, digital patologi.
Kostnaderna för denna forskning uppfyller inte
bolagets krav för aktivering och har därför heller
inte aktiverats. De uppkomna kostnaderna uppgick
för året till MSEK 15,6 (8,6) vilket är en kraftig
ökning jämfört med föregående år, men helt i överensstämmelse med den uttalade strategin. Forskningsprojekten kommer att pågå även under 2017,
och förväntas gå in i produktutvecklingsfas under
2017, med målet att lansera den första produkten
till marknaden i slutet av 2018.
Bidrag
ContextVision beviljades, tillsammans med sin
akademiska samarbetspartner University of Applied
Sciences and Arts Western Switzerland (HES-SO) i
Sierre, ett EU-bidrag under 2015. Den totala bidragssumman uppgår till KEUR 683, och bolagets andel av
bidraget uppgår till KEUR 404. Bidraget kommer att
betalas ut under en treårsperiod, och den första utbetalningen erhölls under 2015. ContextVision fick den
andra utbetalningen på MSEK 1,3 under det fjärde
kvartalet 2016. Totalt har bolaget erhållit MSEK 1,9
av det totala bidraget per den 31 december 2016.
Bidraget avser att täcka delar av forskningskostnaderna för det pågående projektet inom digital patologi
och bokförs som kostnadsminskningar. Forskningssamarbetet syftar till att utveckla nya verktyg för
beslutsstöd för marknaden för digital patologi, inledningsvis för prostatacancer. Under 2016 beslutades
att forskningsprojektet även ska omfatta bröstcancer,
och ytterligare cancerformer kommer att uppmärksammas senare i projektet.
Personal
ContextVision hade totalt 42 (40) anställda i koncernen vid årets slut, varav 39 personer var anställda
i Sverige och 3 personer var anställda utomlands.
Genomsnittligt antal anställda i koncernen under
2016 var 40 (38) personer, 21 inom forskning och
utveckling, 14 inom försäljning, marknadsföring och
kundsupport, samt 5 inom administration och regulatoriska frågor. ContextVisions utvecklingskontor är
placerat i Linköping, och kontoret för sälj och marknadsföring finns i Stockholm. Bolaget har lokalanställda i USA och Kina, samt lokala partners i Japan,
Korea och Ryssland. Vid årsskiftet var 32,5 procent

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

av bolagets anställda kvinnor och 67,5 procent män.
Personalkostnad för forskning och utveckling under
året, utöver de aktiverade kostnaderna, uppgick till
MSEK 19,1 (14,8)
Vinstandelsstiftelse
År 2011 introducerade styrelsen och bolagets ledning ett nytt incitamentsprogram för hela personalen, genom upprättandet av en vinstandelsstiftelse.
Programmets avsikt är att skapa gemensamma
målsättningar för alla anställda genom att en del av
bolagets överskott sätts av till en vinstandelsstiftelse, under förutsättning att vissa definierade mål
uppnås. Målen är relaterade till försäljning, kundrelationer, produktutveckling och forskningsprojekt.
Medlen i vinstandelsstiftelsen investeras i ContextVision aktier som köps via Olso Börs.
För resultat under perioden 2012–2015 hade
stiftelsen per 31 december 2016 förvärvat 94 900
aktier. För år 2016 är avsättningen MSEK 1 238
och aktieköp kommer att ske i början av 2017. I
enlighet med stiftelsens regler såldes aktierna från
2011 års avsättning (totalt 16 000 aktier) under
början av 2016, och avkastningen från försäljningen
utskiftades till de anställda. Framledes kommer
varje år det äldsta årets aktier att säljas, varvid
stiftelsens totala innehav över tid beräknas hålla sig
kring 1 procent av bolagets totala antal aktier.
Kassaflöde 2016
Till följd av ett positivt rörelseresultat har koncernens
kassa har förstärkts under året. Kassan uppgick till
42,9 MSEK vid årsskiftet.
Valutaeffekter
Bolaget påverkas av förändringar i växelkurs för
EUR, JPY och USD i förhållande till SEK, då faktureringen huvudsakligen görs i dessa valutor, medan
större delen av kostnaderna är i SEK, följt av USD
och EUR. Under 2016 har förändringar i valutakurserna haft en genomsnittlig effekt på omsättningen
på 4 procent. En finansiell riskpolicy, fastställd av
styrelsen, utgör ramverket för hur bolaget hanterar
finansiella risker. Se not 21 för detaljer rörande
känslighetsanalys.
Koncernen och moderbolaget
Koncernen består av moderbolaget (ContextVision
AB) samt det helägda amerikanska dotterbolaget
ContextVision Inc.

Moderbolaget har sitt säte i Linköping, där forskning
och utveckling bedrivs. Försäljning, marknadsföring
och bolagsledning hanteras från kontoret i Stockholm. All extern försäljning sker från moderbolaget.
Dotterbolaget ContextVision Inc. har två anställda,
och kontoret finns i Naperville/Chicago, Illinois. De
anställda är i första hand ansvariga för försäljning
och kundsupport mot kunder i USA, och upprätthåller
därigenom bolagets lokala närvaro. Dotterbolaget
står för en mindre del av koncernens verksamhet.
Ingen extern försäljning sker via dotterbolaget.
Väsentliga händelser efter
räkenskapsårets utgång
Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång.
Utsikter för år 2017 och framåt
ContextVision kommer att behålla ett starkt fokus
på utveckling och förbättringar av den nuvarande
kärnverksamheten inom medicinsk bildförbättring,
med avsikt att behålla sin position som marknadsledare inom OEM-området.
Bolaget utvecklar kontinuerligt nya produkter
för att möta marknadsbehoven och använder ny
teknologi för att utöka den befintliga produktportföljen. Marknaden för produkter för medicinsk
bildförbättring förväntas ha en fortsatt måttlig
tillväxt, även om marknaden för ultraljudsprodukter
förväntas växa snabbare än genomsnittet. Parallellt
med det kommer bolaget att fortsätta satsningen
på forskningsaktiviteter med avsikt att expandera
sitt framtida affärsområde bortom marknaden för
medicinsk bildförbättring. Dessa investeringar
kommer att fortsätta under 2017 och förväntas
ge upphov till helt nya produkter för en ny marknad
inom några år. Investeringarna under de kommande
fyra åren förväntas leda till en stor framtida försäljningsökning.
Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står (SEK)

2016

Balanserat resultat inklusive fond för
verkligt värde

32 403 313

Årets resultat
Totalt

3 344 063
35 747 376

Styrelsen föreslår att SEK 35 747 376 överförs i
ny räkning 2017.
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ContextVisions aktie
ContextVisions aktie
Bolaget hade sammanlagt 7 736 750 aktier per
den 31 december 2015. Det har inte förekommit
några återköp av bolagets aktier under 2016, och ej
heller några andra förändringar i bolagets aktie
kapital. Bolaget har inga aktier i eget förvar.
Det finns tre individuella aktieägare som var för
sig kontrollerar mer än 10 procent av bolagets
aktier. Aktieägaren “Monsun AS” kontrolleras av
styrelseledamoten Magne Jordanger med familj.
Fritt överlåtbara aktier
Det finns inga restriktioner i bolagsordningen för
handel med bolagets aktier.
Eget kapital och utdelning
Bolaget ska ha ett eget kapital på en nivå som överensstämmer med dess mål, strategi och riskprofil.
Den nuvarande solida likviditeten överensstämmer
med bolagets ambitioner om framtida tillväxt. Styrelsen informeras regelbundet om nivån på det egna
kapitalet, för att försäkra sig om att den motsvarar
en lämplig nivå.
Då bolaget för närvarande befinner sig i en väldigt
intensiv fas med stora investeringar i ny forskning,
föreslår styrelsen att ingen utdelning görs.
Aktieutveckling under året
Under 2016 har aktien ökat väsentligt i värde. Från
att ha haft en börskurs på NOK 26.40 vid årsskiftet
2015, har aktievärdet ökat med hela 87,5 procent
och börskursen slutade på NOK 49.50 den 30
december, 2016.
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Aktieägarinformation
Information från ContextVision distribueras genom
börsen, via pressreleaser, rapporter och presentationer. Denna information finns tillgänglig på Oslo
Börs hemsida www.ose.no och/eller på bolagets
hemsida www.contextvision.se.
En videopresentation hålls i samband med publiceringen av varje kvartalsrapport, vanligtvis dagen
efter.
Vid förfrågningar, vänligen använd e-postadressen:
shareholderinfo@contextvision.se
Ägarförhållanden
Bolaget är sedan 1997 noterat på Oslo Börs, med
beteckningen COV.
Aktieinformation
Beteckning
Handelsplats
Noteringsår
Börsvärde (vid årsskiftet)
ISIN
Antal aktier
Handelsvaluta

COV
Oslo Stock Exchange
1997
404 MSEK
SE0000371239
7 736 750
NOK

Sektor

Health care

GICS

35103010

CONTEXTVISIONS AKTIE

Aktieägare med större innehav än 1 procent per den 31 december 2016

Antal aktier

Monsun AS

Andel (%)

2 248 750

29,07

Sven Günther-Hanssen

851 667

11,01

Martin Hedlund

831 666

10,75

MP Pensjon

671 248

8,68

Auris Holding AS

333 755

4,31

Bras Kapital AS

279 513

3,61

Crown Hill Chartering

250 000

3,23

Stavland Bernt

220 000

2,84

Stavland Anders

158 000

2,04

Sveen Kristian

154 190

1,99

ContextVision AB:s Vinstandelsstiftelse

94 900

1,23

Allocation A/S

94 500

1,22

JPMorgan Chase Bank

93 736

1,21

Nordnet Livsforsikring

91 710

1,19

Ølja AS

91 038

1,18

Tostø AS

90 000

1,16

Holmen Spesialfond

90 000

1,16

Övriga

1 092 077

14,12

Totalt antal utestående aktier

7 736 750

100,00

0,0

AKTIEKURS OCH OMSÄTTNING 2016
NOK

MNOK

60
60

15,0
15,0

50
50

12,5
12,5

40
40

10,0
10,0

30
30

7,5
7,5

20
20

5,0
5,0

10
10

2,5
2,5

0
0

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

0

Aktiekurs i NOK
Omsättning i MNOK

5
4
3
2
1
0
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Risker och osäkerheter
ContextVisions största riskfaktorer inkluderar den
affärsrisk som hänger samman med det allmänna
finansiella läget, nivån av hälsovårdsinvesteringar
på olika marknader, valutarisker, bolagets förmåga
att rekrytera och behålla kvalificerad personal
samt effekten av politiska beslut. Konsolideringar
inom den medicinska industrin uppstår med jämna
mellanrum, vilket kan förändra kundens situation.
Vid sidan av konsolideringar kommer nya aktörer
in på marknaden och utmanar de etablerade bolagen. Dessa trender innebär både hot och möjlig
heter för ContextVision.

förmåga att rekrytera och vidareutveckla kompetenta anställda.

Operativa risker
De operativa riskerna är i huvudsak identifierade
som ett beroende av de största kunderna, där
80 procent av intäkterna hänför sig till ungefär
15 olika kunder.

Ränterisk
Koncernens ränterisk hänför sig enbart till banktillgodohavanden, bolaget har inga lån eller övriga
åtaganden som kan medföra en ränterisk.

Säsongs- och produktionsvarianser
Bolaget påverkas generellt sett inte av säsongsvariationer, men är däremot väldigt beroende av
kundernas produktionscykler. Om kunden t.ex. blir
försenad i lanseringen av en ny produkt eller ett
nytt system, uppstår givetvis även motsvarande
fördröjning i bolagets försäljning av licenser.
Säljprocessen för nya produkter och uppgraderingar är vanligtvis lång, då integrationen av en ny
produkt i kundernas produktlinje måste anpassas
för att passa kundens övergripande plan och till
sättning av resurser.
Forskning och produktutveckling
ContextVision utvecklar avancerad och specialiserad mjukvara för medicinsk bildbehandling, och
bolaget står därmed risken under forsknings- och
produktutvecklingsfasen. Ledningen gör kontinuerliga projektuppföljningar och säkerställer kvaliteten
för att minimera de tänkbara riskerna.
Förmågan att följa marknadstrender och identifiera nya marknadsbehov är avgörande. Detta har
analyseras regelbundet inom särskilda produktteam och av avdelningen för affärsutveckling.
Personal
Bolaget är beroende av välkvalificerade anställda,
vilket ses som en riskfaktor. Då ContextVision för
närvarande investerar i nya affärsområden och
utvecklar ny teknologi, är bolaget beroende av sin
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Finansiella risker
En finansiell riskpolicy fastställd av styrelsen utgör
ramverket för hur bolaget hanterar finansiella risker. Bolaget har tydliga mandat och begränsningar
för finansiella aktiviteter.
Koncernens finansiella instrument består av
banktillgodohavanden, kundfordringar, leverantörsskulder, andra kortfristiga skulder och derivat som
utgörs av valutaterminer.

Valutarisk
Under 2016 uppgick faktureringen i EUR till 62
procent (56) av total fakturering, faktureringen i
USD uppgick till 16 procent (25), och faktureringen
i JPY uppgick till 22 procent (19). Bolaget förutser
inga större förändringar i fördelningen mellan valutorna under det kommande året jämfört med 2016.
Eftersom all fakturering sker i utländsk valuta,
medan merparten av kostnaderna är i SEK, är
bolaget känsligt för förändringar i växlingskurser.
Koncernen valutasäkrar regelbundet sina flöden i
utländsk valuta för att minimera valutarisken.
För ytterligare information om känslighets
analysen, se tilläggsupplysningar, not 22.
Kreditrisk		
I samband med att nya kundavtal tecknas, görs en
kreditvärdering av kunden. Om frågetecken uppstår
kring kundens betalningsförmåga, tillämpas betalningsgaranti eller förskottsbetalning.

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Bolagsstyrningsrapport
ContextVision AB (publ) är registrerat i Sverige och
styrs av sin bolagsordning enligt den svenska aktiebolagslagen. Bolaget är noterat på Oslo börs sedan
1997, under benämningen COV, och följer därmed
reglerna för Oslo Börs. ContextVision följer i huvudsak de regler och rekommendationer som stipuleras
i den Norska Koden för Bolagsstyrning, senast reviderad den 30 oktober 2014. Avvikelserna beskrivs
i nedanstående dokument. Denna rapport antogs
av styrelsen i ContextVision i april 2017.
Denna bolagsstyrningsrapport innehåller de mått
och steg som har införts för att effektivt styra och
kontrollera ContextVisions verksamhet. Styrelsen
och ledningen är starkt inriktade på att förvalta
aktieägares och andra intressenters krav på effektiv affärsverksamhet. Styrelsen och ledningen ska
arbeta för bolagets bästa, utan hänsyn till egna
intressen.
Affärsverksamhet
Bolaget ska bedriva utveckling, produktion,
marknadsföring och försäljning av produkter för
digitala bilder, i syfte att öka värdet av bilderna
eller bildsekvenserna genom bildförbättring och
bildanalys. Bolagets värdegrund och etiska riktlinjer
är uppdaterade och dokumenterade. Då bolaget tillhandahåller produkter till hälsovårdssektorn styrs
vi av patientens bästa. Om det finns anledning att
misstänka att vissa åtgärder bryter mot bolagets
värdegrund och etiska riktlinjer, så finns det rutiner
för att ta hand om dessa situationer.
Eget kapital och utdelningar
Bolaget ska ha ett eget kapital på en nivå som
överensstämmer med dess mål, strategi och riskprofil. Den solida likviditeten överensstämmer med
bolagets ambitioner om framtida tillväxt. Styrelsen informeras regelbundet om nivån på det egna
kapitalet, för att försäkra sig om att den motsvarar
en lämplig nivå.
Lika behandling av aktieägare och 		
transaktioner med närstående
ContextVision har endast en serie av aktier, vilket
innebär att alla aktier har samma rösträtt. Handel
med egna aktier sker endast genom börsen, med
hjälp av en oberoende aktör. Bolaget har anlitat
Norne Securities AS som likviditetsgarant för att
säkerställa att likviditeten i bolagets aktie upprätthålls. Likviditetsgaranten förbinder sig att köpa

och sälja aktier inom fastställda gränser, beroende
på sälj- och köporder på marknaden, utan att
påverka marknadens prissättning av bolagets
aktier. Likviditetsgarantens agerande övervakas
av Oslo Börs.
Personer i ledningen och medlemmar i styrelsen
ska upplysa styrelsen ifall att de har ekonomiska
intressen i någon transaktion som bolaget genomför.
Det finns tre individuella aktieägare som var för
sig kontrollerar mer än 10 procent av bolagets
aktier, s
 e tabellen på sid 25. Aktieägaren “Monsun
AS” kontrolleras av styrelseledamoten Magne
Jordanger med familj.
Fri omsättning av bolagets aktier
Det finns inga restriktioner i bolagsordningen för
handel med bolagets aktier.
Årsstämma
Bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen
och den norska koden för bolagsstyrning reglerar
årsstämman.
Revisorn ska närvara vid årsstämman om en
aktieägare som själv avser att närvara begär det
och lämnar en motivering. Ordföranden för årsstämman väljs på stämman, vilket anses tillräckligt
för att säkerställa ordförandens oberoende. Varje
styrelsemedlem väljs individuellt av aktieägarna
på årsstämman. Kallelse till årsstämma distribueras 4–6 veckor före stämman genom annonsering
i svensk press, genom börsen och via e-post till
aktieägarna. Till kallelsen bifogas instruktioner
avseende vilka åtgärder aktieägaren måste vidta
för att kunna delta och bli röstberättigad vid årsstämman. All information relaterad till stämman
finns tillgänglig hos bolaget, och publiceras även på
bolagets hemsida.
Det finns inga särskilda regler i bolagsordningen
beträffande val eller avsättning av styrelse
medlemmar, eller avseende ändring i bolagsord
ningen. I dessa fall följer bolaget den svenska
aktiebolagslagen. Det finns inga restriktioner för
enskilda aktieägare avseende rättigheten att rösta
för det fulla antalet innehavda aktier.
Nomineringskommitté
Den norska koden för bolagsstyrning rekommenderar inrättandet av en nomineringskommitté, vilket
styrelsen dock inte har för avsikt att göra. Till f öljd
av den relativt höga aktieägarkoncentrationen,
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betraktas en nomineringskommitté som mindre
ändamålsenlig.
Bolagskommitté och styrelse:
Sammansättning och oberoende
Enligt bolagsordningen ska styrelsen ha lägst tre
och högst sju ledamöter, med högst fyra suppleanter. Styrelsen består för närvarande av fem ledamöter. Styrelsemedlemmarna väljs för ett år i taget
på årsstämman. ContextVisions styrelse avviker
från rekommendationerna i den norska koden för
bolagsstyrning genom att bolagets tekniske chef
har en plats i styrelsen. Den tekniske chefen utgör
en tillgång i styrelsens arbete genom sin insikt i
olika tekniska frågor, och han är också en av de
största aktieägarna.
Den norska koden för bolagsstyrning fastställer
att minst två av styrelsemedlemmarna ska vara
oberoende av bolagets huvudaktieägare. Styrelsen
består av huvudaktieägaren och ytterligare två
stora aktieägare, tillsammans med styrelseordföranden och ytterligare en styrelsemedlem vilka
båda är oberoende.
Styrelsens arbete
Styrelsens huvudsakliga uppgift är att förse bolaget med strategisk vägledning, övervaka ledningen
för att se att den arbetar ändamålsenligt, övervaka
bolagets finansiella situation, försäkra sig om bolagets trovärdighet gentemot dess aktieägare samt
säkerställa korrekt information till aktieägare och
andra intressenter.
Styrelsens arbetsordning fastställer styrelsens
arbetssätt och dess åtaganden. Styrelsens arbets
ordning kräver att en planering för det kommande
årets styrelsearbete fastställs årligen, på årets
sista styrelsemöte. Samma möte ska innehålla en
utvärdering av det gångna årets styrelsearbete. En
översyn av styrelsens arbetsordning sker årligen
på det konstituerande styrelsemötet, direkt efter
årsstämman. Vid samma tillfälle görs även en
översyn av vd-instruktionen. Reglerna understryker
vikten av en tydlig intern fördelning av ansvar och
uppgifter. Bolaget har ett system för intern kontroll,
med beskrivning av interna processer och arbetssätt, publicerat på bolagets intranät. Styrelsen
säkerställer sin interna kontroll genom regelbunden skriftlig rapportering från bolagets ledning.
Bolagets vd är närvarande vid varje styrelsemöte,
och lämnar en rapport över den gånga perioden
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samt aktuella frågor. Normalt sett hålls ett eller två
styrelsemöten per kvartal. Det finns inga särskilda
kommittéer inom styrelsen, såsom revisionskommitté eller ersättningskommitté. Dessa kommittéer
anses inte nödvändiga, med hänsyn taget till bolagets ringa storlek.
För att följa den svenska aktiebolagslagen, har
bolaget valt att låta hela styrelsen utgöra revisionskommitté.
Riskhantering och intern kontroll
Syftet med bolagets riskhantering och interna
kontroll är att hantera, men inte eliminera, de risker
som finns förknippade med bolagets verksamhet.
Arbetsmetoderna har upprättats för att ta hand om
risker förknippade inte bara med bolagets verksamhet utan även med faktorer i dess omgivning, såsom
kommersiella och finansiella risker. Ledningen håller
löpande styrelsen informerad om viktiga pågående
händelser och potentiella risker. Som ett led i den
interna kontrollen ingår också säkerställande av
tillgången till tillförlitlig finansiell rapportering. För
mer information om finansiella risker, v g se not 22.
Ersättning till styrelsen
Styrelsens ersättning fastställs av årsstämman.
Information om ersättningen lämnas i årsredovisningen. Verksamhetens resultat ska inte avspeglas i
nivån på styrelsens ersättning. Per den 31 december
2016 äger styrelsens medlemmar gemensamt
cirka 50 procent av bolagets aktier.
Ersättning till ledande befattningshavare
Med ledande befattningshavare avses bolagets vd.
ContextVision ska erbjuda personer i bolagets
ledning konkurrenskraftig ersättning baserad
på arbetsmarknadens nivå samt på bolagets och
individens prestationer. Ersättningssystemet ska
säkerställa att ledningen och aktieägarna delar
gemensamma intressen. Ersättningen ska bestå av
en grundläggande fast lön. Det finns ingen individuell ersättning baserad på prestation.
2011 startade bolaget en stiftelse vars syfte
är att bygga ett långsiktigt incitamentsprogram
för samtliga anställda i bolaget. Varje år kommer
bolaget att sätta upp strategiska och operationella
mål, och en årlig utbetalning till stiftelsen kommer
att göras baserad på hur målen uppfyllts. Samtliga
anställda, inklusive ledande befattningshavare
kommer att få en andel i stiftelsen baserad enbart
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på arbetad tid under året. Utbetalningen till stiftelsen i början av varje år baseras på måluppfyllelsen
under det gångna året. Bolagets vd har för närvarande 3 procentig andel i stiftelsen, baserat på
arbetad tid.
För detaljer beträffande ersättning till ledande
befattningshavare, se not 5.
Information och kommunikation
Styrelsen strävar efter att tillhandahålla löpande,
regelbunden och korrekt information till alla aktieägare. De främsta informationskanalerna är årsredovisningen, kvartalsrapporter, pressreleaser samt
presentationer för aktieägare och investerare. Officiell information tillhandahålls på Oslo Börs hemsida
www.ose.no, såväl som på bolagets egen hemsida,
www.contextvision.com. En videopresentation hålls
i samband med publiceringen av varje kvartalsrapport. Information om datumen för dessa presentationer finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Revision
Revisorn utses av årsstämman och mandatperioden är 1 år. Revisorn deltar årligen i ett styrelsemöte i februari. Detta tillfälle erbjuder en översyn av
viktiga förändringar i bolagets redovisningsprinciper och en redogörelse för eventuella meningsskiljaktigheter mellan ledningen och revisorn beträffande årsredovisningen. Mötet ska också innehålla
en översyn över bolagets interna kontrollrutiner och
ge revisorn möjlighet att diskutera med styrelsen
utan att någon person från bolagets ledning är
närvarande.
Eventuella tjänster utöver revision och betalningar för detta ska följas upp av styrelsen.
Styrelsen ska se till att revisorn årligen redogör för
en planering av revisionen, samt lämnar en skriftlig
redogörelse över huruvida revisorn fortfarande kan
betraktas som oberoende.

Övertaganden
Styrelsen ska inte förhindra eller försvåra bud
på bolagets verksamhet eller dess aktier, såvida
det inte föreligger särskilda skäl. Om ett bud på
bolagets aktier presenteras ska styrelsen inte vidta
åtgärder för att störa budet såvida inte en sådan
åtgärd stöds av en bolagsstämma som hålls till följd
av budets offentliggörande.
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Finansiella rapporter
Koncernens resultaträkning
KSEK

NOT

2016

2015

2, 3

81 917

72 237

81 917

72 237

Rörelsens intäkter
Intäkter
Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av immateriella och materiella
anläggningstillgångar
Övriga intäkter

-2 448

-1 933

3, 4, 7

-23 369

-18 392

5

-45 507

-40 777

8, 9

-4 824

-4 259

21

–

77

-76 148

-65 284

5 769

6 952

Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa

–

1

-2

-1

-2

0

5 767

6 952

-1 514

-1 615

4 253

5 338

4 253

5 338

–

–

7 736 750

7 736 750

0,55

0,69

2016

2015

-31

1,024

7

-225

Omräkningsdifferens

161

146

Summa övrigt totalresultat

137

945

Årets resultat

4 253

5 338

Summa koncernens totalresultat

4 390

6 283

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Årets resultat

6

Varav hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Minoritetsägare
Genomsnittligt antal aktier
Resultat per aktie före/efter utspädning

Koncernens totalresultat
KSEK

Övrigt totalresultat
Poster som kommer att återföras resultatet:
Effekt av valutasäkring
Uppskjuten skatt på effekt av valutasäkring

30

CONTEXTVISION | ÅRSREDOVISNING 2016

FINANSIELLA RAPPORTER

Koncernens balansräkning
KSEK

Not

2016

2015

8

14 628
14 628

17 540
17 540

9

527

537

527

537

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Summa
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Summa
Finansiella och övriga anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran
Andra långfristiga fordringar

6

–

–

11

323

254

Summa
Summa anläggningstillgångar

323

254

15 478

18 330

294

396

294

396

Omsättningstillgångar
Lager

12

Summa
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar och andra fordringar

17 539

14 762

Skattefordringar

13

1 298

1 700

Förutbetalda kostnader

1 676

1 502

Derivat

103

177

Summa

20 616

18 141

Kassa och bank

42 910

35 644

Summa omsättningstillgångar

63 820

54 181

SUMMA TILLGÅNGAR

79 299

72 512

2 084

2 084

2 864

2 864

EGET KAPITAL
Aktiekapital

15

Övrigt tillskjutet kapital
Övriga reserver

557

420

Balanserade vinstmedel och årets resultat

55 921

51 668

Summa eget kapital

61 426

57 036

1 508

1 194

1 508

1 194

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld

6

Summa
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder och övriga skulder

16

3 601

3 147

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

17

12 764

11 135

Derivat

22

–

–

Summa

16 365

14 282

Summa skulder

17 873

15 476

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

79 299

72 512
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Koncernens förändring av eget kapital
Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

2 084

2 864

-525

46 330

–

–

945

5 338

6 283

31 december 2015/1 januari 2016

2 084

2 864

420

51 668

57 036

Summa koncernens totalresultat
31 december 2016

–
2 084

–
2 864

137
557

4 253
55 921

4 390
61 426

Effekt av
valutasäkring

Uppskjuten
skatt på
effekt av
valutasäkring

Summa

-525

KSEK

1 januari 2015
Summa koncernens totalresultat

Balanserade
Övriga vinstmedel och
reserver
årets resultat

Summa

50 753

Allt eget kapital är hänförligt till moderbolagets aktieägare.

Specifikation av övriga reserver
KSEK (för definitioner se not 15)

Omräkningsdifferens

1 januari 2015

164

-847

156

Årets förändring

146

1 024

-225

945

31 december 2015/1 januari 2016

311

177

-69

420

Årets förändring

161

-31

7

137

31 december 2016

472

146

-62

557

Not

2016

2015

5 767

6 952

6 164

4 260

-24

798

Koncernens kassaflödesanalys
KSEK

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Resultat efter finansnetto
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar av immateriella och
materiella anläggningstillgångar
Övrigt icke kassapåverkande

8, 9

Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital 1

-1 399

-1 969

10 508

10 042

Förändringar i rörelsekapital
Förändringar varulager

102

94

-3 448

-3 751

Förändring kortfristiga skulder

2 365

2 771

Kassaflöde från den löpande verksamheten

9 527

9 156

Förändring kortfristiga fordringar

Kassaflöde från investeringsverksamhet
Investering i immateriella anläggningstillgångar

8

-1 976

-5 269

Investering i materiella anläggningstillgångar

9

-215

-109

Återbetalda depositioner
Kassaflöde från investeringsverksamhet
Kassaflöde från finansieringsverksamhet

731

-2 260

-4 647

–

–

7 266

4 509

Likvida medel vid årets ingång

35 644

31 134

Likvida medel vid årets utgång

42 910

35 644

Årets kassaflöde

1) Under året har räntor på KSEK 0 (1) erhållits och räntor på KSEK 2 (1) betalats.
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Moderbolagets resultaträkning
KSEK

Not

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

2, 3

Summa

2016

2015

81 917

72 237

81 917

72 237

Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

-2 448

-1 933

3, 4, 7

-26 715

-20 926

5

-42 374

-38 405

-4 824

-4 259

Avskrivningar och nedskrivningar av immateriella och
materiella anläggningstillgångar
Övriga intäkter

8, 9

–

–

21

–

77

-76 361

-65 448

5 556

6 789

275

433

–

–

Summa
Rörelseresultat
Finansiella poster
Utdelning från koncernbolag

10

Ränteintäkter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa
Resultat efter finansiella poster

-2

–

273

433

5 829

7 222

-1 500
-1 500
4 329

-1 800
-1 800
5 422

Bokslutsdispositioner
Avsättning till periodiseringsfond
Summa
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat

19

-985

-1 113

3 344

4 310

0*

0

2016

2015

-31

1 024

7

-225

-24

799

Årets resultat

3 344

4 310

Summa moderbolagets totalresultat

3 320

5 109

Årets resultat
Utdelning per aktie (SEK)

6

* Föreslagen utdelning

Moderbolagets totalresultat
KSEK

Övrigt totalresultat
Poster som kommer att återföras resultatet:
Effekt av valutasäkring
Uppskjuten skatt på effekt av valutasäkring
Summa övrigt totalresultat
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Moderbolagets balansräkning
KSEK

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Summa
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Summa
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernbolag
Andra långfristiga fordringar
Summa
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Summa
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordringar
Derivat
Förutbetalda kostnader
Summa
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Fond för utvecklingsutgifter
Summa
Fritt eget kapital
Fond för verkligt värde
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa
Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Periodiseringsfond
Summa obeskattade reserver
Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld
Summa avsättningar
Skulder
Kortfristiga skulder
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernbolag
Övriga skulder
Derivat
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Not

2016

2015

8

14 628
14 628

17 540
17 540

9

527

537

527

537

10

217

217

11

323

254

540

471

15 695

18 548

294
294

396
396

17 539
1 298
103
1 630

14 762
1 700
177
1 472

20 571

18 111

42 501

35 570

63 366

54 077

79 601

72 625

12

14

15

20

19

6

2 084

2 084

15 243

15 243

1 788

–

19 115

17 327

85

109

32 318

29 796

3 344

4 310

35 747

34 215

54 862

51 542

6 750

5 250

6 750

5 250

23

39

23

39

16

857

1 219

16

2 699

1 863

16

1 316

1 697

16

826

871

22

–

–

17

11 728

10 144

17 426

15 794

79 061

72 625
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Moderbolagets förändring i eget kapital
KSEK

Fond för
Nettoeffekt
Aktieutvecklings- Balanserat av valutakapital Reservfond
utgifter
resultat
säkring

1 januari 2015

Årets
resultat

Summa

2 084

15 243

–

25 510

-689

4 286

46 434

Summa totalresultat

–

–

–

–

799

4 310

5 109

Vinstdisposition 2015 års resultat

–

–

–

4 286

–

-4 286

–

2 084

15 243

–

29 796

109

4 310

51 542

Summa totalresultat

–

–

–

–24

3 344

3 320

Fond för utvecklingsutgifter

–

–

1 788

-1 788

–

–

–

Vinstdisposition 2016 års resultat

–

–

–

4 310

–

-4 310

–

2 084

15 243

1 788

32 318

85

3 344

54 862

31 december 2015 / 1 jan 2016

31 december 2016

Moderbolagets kassaflödesanalys
KSEK

Not

2016

2015

5 829

7 222

6 134

4 259

-315

406

-1 272

-1 926

10 376

9 961

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Resultat efter finansnetto
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivning av immateriella och materiella
anläggningstillgångar
Övrigt icke kassapåverkande

8, 9

Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av
rörelsekapitalet 1
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändringar i varulager

102

94

-3 483

-3 796

Förändring kortfristiga skulder

1 921

2 557

Kassaflöde från den löpande verksamheten

8 916

8 816

-5 269

Förändring kortfristiga fordringar

Kassaflöde från investeringsverksamhet
Investering i immateriella anläggningstillgångar

8

-1 976

Investering i materiella anläggningstillgångar

9

-215

-109

206

1 164

-1 985

-4 214

Övriga finansiella tillgångar
Summa kassaflöde från investeringsverksamhet
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Summa kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

0

6 931

4 607

Likvida medel vid årets ingång

35 570

30 963

Likvida medel vid årets utgång

42 501

35 570

Årets kassaflöde

1) Under året har ränta erhållits med KSEK 0 (1) och ränta erlagts med KSEK 2 (1).
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Noter

Alla belopp i KSEK såvida inte annat anges.

Not 1 • Redovisningsprinciper
Bolagsinformation
Koncernredovisningen för ContextVision AB (publ) för år
2016 har godkänts för publicering enligt ett styrelsebeslut
från den 5 april 2017. Koncernredovisningen föreläggs årsstämman för fastställande den 10 maj 2017. ContextVision
AB (publ), org.nr. 556377-8900 är ett aktiebolag med säte
i Linköping, Sverige. Koncernens huvudsakliga verksamhet
beskrivs i förvaltningsberättelsen.
Grunder för upprättande av årsredovisningen
Koncernredovisningen baseras på historiska anskaffningsvärden, med undantag för finansiella derivatinstrument,
finansiella tillgångar som kan säljas och finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen.
Dessa tillgångar och skulder redovisas till verkligt värde.
Uttalande om överensstämmelse med 		
tillämpade regelverk
Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) jämte tolkningsuttalanden utgivna av IFRS Interpretations Committee
(IFRIC) såsom det har godkänts av EG-kommissionen för
tillämpning inom EU. Vidare har Rådets för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats. Vid upprättandet av
moderbolagets finansiella rapporter har Rådet för finansiell
rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för
juridiska personer tillämpats.
Nya och ändrade redovisningsprinciper
Koncernen och moderbolaget tillämpar i årsredovisningen
för 2016 första gången de ändringar av standarder och
tolkningsuttalanden som ska tillämpas för räkenskapsår
som inleds den 1 januari 2016 eller senare. Ingen av de
ändringar och tolkningar av befintliga standarder som ska
tillämpas från och med räkenskapsåret som började den
1 januari 2016 har någon inverkan på koncernens eller
moderbolagets finansiella rapporter.
Standarder, ändringar och tolkningar som är
godkända av EU men ännu inte trätt i kraft och
som inte har tillämpats i förtid av koncernen
Endast de standarder, ändringar och tolkningar som för
väntas kunna påverka koncernen beskrivs nedan.
Standarder, ändringar och tolkningar som
ännu inte är godkända av EU
Ett antal nya och ändrade IFRS har ännu inte trätt i kraft
och har inte förtidstillämpats vid upprättandet av koncernens och moderbolagets finansiella rapporter. Nedan
beskrivs de IFRS som kan komma att påverka koncernens
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eller moderbolagets finansiella rapporter. Inga av de övriga
nya standarder, ändrade standarder eller IFRIC-tolkningar
som har publicerats den 31 december 2016 förväntas ha
någon påverkan på koncernens eller moderbolagets finansiella rapporter.
IFRS 9 , Finansiella Instrument:
Redovisning och värdering
IFRS 9 Finansiell Instrument träder i kraft den 1 januari
2018 och ersätter då IAS 39 Finansiella Instrument: Redovisning och värdering. Den nya standarden har omarbetats
i olika delar, en del avser redovisning och värdering av
finansiella tillgångar samt finansiella skulder. EU godkände
standarden i november 2016. Koncernen har inte utvärderat effekterna av den nya standarden.
IFRS 15, Intäktsredovisning från kundkontrakt
IFRS 15 ska tillämpas från 2018. Standarden ersätter
tidigare utgivna standarder och tolkningar som hanterar
intäkter. IFRS 15 innehåller en samlad modell för intäktsredovisning av kundkontrakt. Koncernen har påbörjat en
utvärdering av effekterna av den nya standarden.
Koncernredovisning
Grunder för konsolidering
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och dess
dotterbolag. De finansiella rapporterna för moderbolaget
och dotterbolaget som tas in koncernredovisningen avser
samma period och är upprättade enligt de redovisnings
principer som gäller för koncernen.
Ett dotterbolag tas med i koncernredovisningen från
förvärvstidpunkten, vilken är den dag då moderbolaget får
det bestämmande inflytandet, och ingår i koncernredovisningen
fram till den dag det bestämmande inflytandet upphör. Normalt
erhålls det bestämmande inflytandet över ett dotterbolag
genom innehav av mer än 50 procent av röstberättigande
aktier men kan även erhållas på annat sätt t.ex. genom avtal.
Dotterbolag redovisas i koncernredovisningen med
tillämpning av förvärvsmetoden. Förvärvsmetoden innebär
bland annat att anskaffningsvärdet för aktierna fördelas på
förvärvade tillgångar, övertagna åtaganden och skulder vid
förvärvstidpunkten på basis av det verkliga värdet av dessa
vid denna tidpunkt. Om anskaffningsvärdet överstiger verkligt
värde på det förvärvade bolagets nettotillgångar klassificeras
skillnaden som goodwill. Om anskaffningsvärdet understiger
verkligt värde på det förvärvade bolagets nettotillgångar redovisas skillnaden direkt i resultaträkningen. 		
Omräkning av utländska verksamheter
En utländsk verksamhet är en verksamhet som bedrivs i en
ekonomisk miljö som har en annan valuta (funktionell valuta) än
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koncernens rapportvaluta, som är SEK. Tillgångar och skulder
i sådana verksamheter omräknas till rapportvalutan till balansdagens kurs. De utländska verksamheternas resultaträkningar
omräknas till en genomsnittskurs. Omräkningsdifferenser som
uppstår vid omräkningen redovisas direkt i övrigt totalresultat.
Omräkning av fordringar och skulder i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omvärderas till transaktionsdagens kurs. På balansdagen omräknas monetära fordringar och
skulder i utländska valutor till balansdagens kurs, kursdifferenserna redovisas i resultaträkningen.
Intäkter
Bolagets intäkter utgörs av licensintäkter. En intäkt redovisas
när det är troligt att den ekonomiska ersättningen kommer att
tillfalla koncernen, samt att intäkten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, vilket inträffar i samband med leverans till kunden.
Efter leveransen har bolaget inga ytterligare förpliktelser som
hänför sig till leveransen. Intäkten redovisas till verkligt värde av
ersättningen, med avdrag för rabatter.
Bolagets kunder är tillverkare av bildgivande medicinsk
utrustning, till exempel ultraljudsapparater. Kunderna köper en
licens för varje egen tillverkad produkt. Bolaget fakturerar licenser löpande varefter de förbrukas av kunderna, vilket innebär att
bolagets försäljning är avhängig av kundernas produktionstakt.
Segmentsredovisning
Koncernens ledning följer resultatet på en total koncernnivå.
Intäkter följs upp på geografisk nivå och produktområde. Hela
bolaget betraktas som ett segment. Alla intäkter är genererade utanför Sverige.
Materiella och immateriella anläggningstillgångar
med begränsad nyttjandeperiod
Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till
anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar
och eventuella nedskrivningar. Avskrivningarna baseras på tillgångens nyttjandeperiod.
Anläggningstillgångars redovisade värde prövas löpande
beträffande eventuellt nedskrivningsbehov när händelser eller
ändrade förutsättningar indikerar att balansvärdet eventuellt
inte kommer att kunna återvinnas. Pågående forsknings- och
utvecklingsarbeten värderas årligen med hänsyn till eventuella
nedskrivningsbehov. Om det finns sådana indikationer och
om balansvärdet överstiger det förväntade återvinningsbara
beloppet skrivs tillgångarna eller de kassagenererande enheterna ned till det återvinningsbara beloppet. Det återvinningsbara
beloppet för anläggningstillgångar motsvarar det högsta av
nettoförsäljningspriset och nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet
uppskattas genom att de förväntade framtida kassaflödena
diskonteras till ett nuvärde med en diskonteringsfaktor före
skatt som avspeglar marknadens aktuella uppskattning av
pengars tidsvärde och de risker som är hänförliga till tillgången.
Nedskrivningen redovisas i resultaträkningen.
Pågående utvecklingsprojekt utvärderas årligen med avseende
på nedskrivningsbehov.
Utvecklingskostnader
Utgifter som avser forskning med syfte att erhålla ny vetenskaplig
eller teknisk kunskap inom koncernen kostnadsförs löpande.
Utvecklingsprojekt, där kunskaper och erfarenheter som
erhållits i forskning eller vid kliniska utvärderingar används för
att utveckla nya produkter, klassificeras som immateriella tillgångar om de möter kriterierna för aktivering.

Utvecklingskostnader kan aktiveras om, och endast om, koncernen kan påvisa att man har den teknologiska kapaciteten
att fullfölja projektet, avsikten och förmågan att använda
tillgången och att sälja den, sannolikhet att tillgången kommer
att generera framtida ekonomiska överskott, tillgång till rätt
resurser för att fullfölja utvecklingen och sälja produkten, och
slutligen förmågan att på ett korrekt sätt beräkna kostnaderna
för utvecklingen.
Det redovisade värdet innefattar alla direkta kostnader,
såsom material, löner och ersättningar till utvecklingspersonalen, med ett skäligt påslag för indirekta kostnader.
Övriga utgifter för utveckling kostnadsförs löpande i den
period till vilken de kan härledas.
Individuella bedömningar görs av alla pågående utvecklingsprojekt, för att bedöma behovet av nedskrivningar.
Avskrivning av aktiverade utvecklingskostnader påbörjas när
respektive utvecklingsprojekt är färdigställt, vanligen i samband
med att produkten börjar generera intäkter. Avskrivningen sker
linjärt under fem år.

Varulager
Värdering av lagret sker till det lägsta av anskaffningsvärdet
respektive verkligt värde.
Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först utmetoden som innebär att de tillgångar som finns i lager vid
årsskiftet anses vara de senast anskaffade.
Finansiella instrument
Finansiella instrument klassificeras i olika kategorier,
beroende på avsikten med förvärvet av den finansiella
tillgången. Klassificeringen bestäms vid ursprunglig anskaffningstidpunkt.
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde
via resultaträkningen
I denna kategori klassificeras tillgångar som innehas för
handelsändamål, vilket innebär att avsikten är att de ska
avyttras på kort sikt. Tillgångarna värderas till verkligt värde
med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen.
Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar
med fasta betalningar eller betalningar som går att fastställa till belopp. Fordringarna redovisas till det belopp varmed de förväntas inflyta, efter avdrag för osäkra fordringar,
som bedömts individuellt.
Finansiella tillgångar som kan säljas
I kategorin finansiella tillgångar som kan säljas ingår finansiella tillgångar som inte klassificerats i någon annan kategori eller finansiella tillgångar som koncernen initialt valt att
klassificera i denna kategori. Tillgångarna i denna kategori
värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar
redovisade mot övrigt totalresultat, dock ej sådan som beror
på nedskrivningar vilka redovisas i resultaträkningen.
Finansiella skulder
Koncernens finansiella skulder består av räntebärande
och icke räntebärande finansiella skulder som inte innehas
för handelsändamål. Värderingen baserar sig på upplupet
anskaffningsvärde.
Skulder med en återstående löptid överstigande ett år
redovisas som långfristiga, medan skulder med kortare löptid
redovisas som kortfristiga.
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Derivatinstrument och säkringsredovisning
Bolaget använder sig av terminssäkring för att säkra sina
valutaflöden. Denna typ av finansiella derivatinstrument
redovisas initialt till verkligt värde vid tidpunkten för
anskaffningen och förändringar i det verkliga värdet redovisas löpande. Derivaten redovisas som finansiella tillgångar
när det verkliga värdet är positivt och finansiella skulder när
det verkliga värdet är negativt.
Terminskontrakt som uppfyller villkoren för säkringsredovisning redovisas enligt följande:
Den effektiva delen av resultatet från terminskontraktet redovisas i övrigt totalresultat, medan den ineffektiva
andelen av värdeförändringen redovisas i resultaträkningen.
Belopp som redovisats under övrigt totalresultat omförs till
resultaträkningen när den säkrade transaktionen redovisas
i resultaträkningen.
Beträffande terminskontrakt som inte uppfyller villkoren
för säkringsredovisning redovisas allt resultat i resultat
räkningen.
Avsättningar
Avsättningar redovisas i balansräkningen när koncernen har
en förpliktelse (legal eller informell) på grund av en inträffad
händelse och då det är sannolikt att ett utflöde av resurser
som är förknippade med ekonomiska fördelar kommer att
krävas för att uppfylla förpliktelsen och beloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Ersättningar till anställda
Pensioner och övriga utfästelser om förmåner
efter avslutad anställning
Åtaganden för ålderspension för anställda i Sverige tryggas
genom försäkringar. Dessa försäkringar utgörs av avgiftsbestämda planer vilka kostnadsförs löpande.
Pensionskostnader för anställda utomlands tillgodoses
enligt lokala regelverk. Det förekommer inga förmånsbestämda pensionsavtal inom koncernen.
Bolagets samtliga anställda omfattas av ett incitamentprogram som utgörs av en vinstandelsstiftelse. Stiftelsen
får tilldelning av medel beroende på hur väl operativa och
försäljningsmässiga mål har uppnåtts. Stiftelsen investerar
medlen i ContextVisions aktier som köps över börsen. De
anställdas andel i stiftelsen baseras på arbetad tid.
Leasing
Leasingavtal där i allt väsentligt alla risker och fördelar som
förknippas med ägandet inte faller på koncernen klassificeras som operationella leasingavtal. Leasingavgifter avseende dessa redovisas som en kostnad i resultaträkningen
och fördelas linjärt över avtalets löptid. Endast operationell
leasing förekommer i koncernen.
Inkomstskatt
Aktuell skatt
Fordringar eller skulder avseende aktuell skatt för innevarande eller tidigare perioder värderas till det belopp som
förväntas erhållas från eller betalas till skattemyndigheten.
Skattesatser och regler som används för att beräkna beloppen är de som gäller vid den aktuella tidpunkten i de länder
som koncernen har sin verksamhet och generar skattepliktiga inkomster. Avseende poster som redovisas som en del
av eget kapital, redovisas även den aktuella skatt som är
förknippad med dessa poster under eget kapital, och inte
i resultaträkningen.
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Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt beaktar skatteeffekten av skillnaden
mellan i redovisningen upptagna värden och skattemässiga
värden. Uppskjuten skatt beräknas för avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag till den del de väntas
kunna utnyttjas mot framtida skattepliktiga intäkter. De
uppskjutna skattefordringarna prövas vid varje balansdag
och minskas i den utsträckning som det inte längre är sannolikt att tillräckligt stor beskattningsbar vinst kommer att
finnas tillgänglig för att utnyttja hela eller delar av de uppskjutna skattefordringarna. Ej redovisad uppskjuten skatt
bedöms vid varje balansdag och återförs till den del som det
är troligt att kommande skattepliktiga resultat kommer att
täcka den uppskjutna skattefordran.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen är upprättad enligt den indirekta
metoden. Som likvida medel klassificeras, förutom kassaoch banktillgodohavanden, kortfristiga likvida placeringar
med en ursprunglig löptid understigande tre månader.
Statliga bidrag
Statliga bidrag intäktsförs till bedömt verkligt värde då det
är rimligt att anta att bidraget kommer att erhållas och att
samtliga vidhängande villkor kommer att uppfyllas. När
bidraget är knutet till en kostnad redovisas det som en kostnadsminskning under de perioder som krävs för att det på
ett systematiskt sätt ska möta den kostnad som redovisas
och som bidraget avser att kompensera.
Viktiga uppskattningar och bedömningar
för redovisningsändamål
Uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål
utvärderas löpande. Dessa baseras på historisk erfarenhet
och andra faktorer samt förväntningar på framtida händelser som anses rimliga utifrån rådande förhållanden. De
uppskattningar som föreligger för redovisningsändamål kan
komma att avvika från det verkliga utfallet.
Utvärdering av nedskrivningsbehov avseende		
immateriella tillgångar
Bolaget utvärderar löpande behovet av nedskrivning av
balanserade kostnader för forskning och utveckling. Under
år 2016 har inga utvecklingsprojekt skrivits ned.
Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolaget följer årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för
juridiska personer. Även av Rådet för finansiell rapporterings
utgivna uttalanden för noterade bolag tillämpas. Tillämpningen
av RFR 2 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för
den juridiska personen tillämpar samtliga av EU godkända
IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för
årsredovisningslagen, tryggandelagen och med hänsyn till
sambandet mellan redovisning och beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag från och tillägg till IFRS som
ska göras. Skillnaderna mellan moderbolagets och koncernens
redovisningsprinciper framgår nedan.
• Dotterbolag och intressebolag. Andelar i dotterbolag redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvärdemetoden.
• Skatter. I moderbolaget redovisas obeskattade reserver
inklusive uppskjuten skatteskuld. I koncernen delas däremot obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld
och eget kapital.

NOTER

Not 1 forts.

Fond för utvecklingsutgifter
Moderbolaget aktiverar FoU-kostnader I balansräkningen.
Från och med 2016 och framåt görs avsättning till en
fond för utvecklingsutgifter avseende internt upparbetade

FoU-kostnader, där ett belopp motsvarande årets aktiveringar överförs från det fria kapitalet till det bundna kapitalet. Det bundna kapitalet kommer därefter att minska i takt
med avskrivningarna.

Not 2 • Intäkter /segmentsrapportering
Alla intäkter härrör sig till försäljning av licenser.
KONCERN
Intäkter geografisk uppdelning
Asien

MODERBOLAG

2016

2015

2016

2015

42 652

31 828

42 652

31 828

Europa

28 596

25 420

28 596

25 420

Amerika

10 668

14 989

10 668

14 989

Summa

81 917

72 237

81 917

72 237

KONCERN
Intäkter uppdelade på produktområde

MODERBOLAG

2016

2015

2016

2015

XR

10 068

10 182

10 068

10 182

US 2D

47 944

41 499

47 944

41 499

US 3D

11 352

9 810

11 352

9 810

MR

10 472

9 203

10 472

9 203

2 080

1 543

2 080

1 543

81 917

72 237

81 917

72 237

Övriga
Summa
Koncernens ledning följer resultatet på en total koncernnivå.
Intäkter följs upp på geografisk nivå och produktområde.
Hela bolaget betraktas som ett segment.
Det finns 2 (2) individuella kunder som var för sig står för mer
än 10 procent av årets intäkter. Den ena kunden stod för 17
procent och den andra för 13 procent av intäkterna under 2016.

Samtliga försäljningsintäkter härrör sig från försäljning utanför
Sverige.
Produktnamnen XR, US och MR avser olika bildgivande
tekniker, som bolagets kunder tillverkar och säljer. XR avser
röntgenstrålning, US är ultraljud (2-dimensionell och 3-dimensionell) samt MR avser magnetresonans.		

Not 3 • Försäljning och inköp inom koncernen
Marknadsföring sköts från moderbolaget och det utländska
dotterbolaget. Alla investeringar i FoU sker hos moderbolaget i
Sverige. Total ersättning från moderbolaget till dotterbolaget har

varit KSEK 4 482 (3 418). Det har inte förekommit några andra
transaktioner med närstående under 2016 och 2015 utom de
som nämns i not 5 nedan.		

Not 4 • Revisionsarvoden
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen
och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som

föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra
uppdrag.
KONCERN

Ernst & Young AB
Revision enligt revisionsuppdrag
Revision övrigt
Skatterådgivning
Övrigt arbete
Summa

MODERBOLAG

2016

2015

2016

2015

477
27

280
25

477
27

280
25

–

–

–

–

20

–

20

–

524

305

524

305
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Not 5 • Personal
KONCERN
Genomsnittligt antal anställda

MODERBOLAG

2016

2015

2016

2015

Män
Kvinnor

27
13

26
12

25
13

24
12

Summa

40

38

38

36

KONCERN
Löner och andra ersättningar
Styrelse och vd
(av vilket avser vd)

MODERBOLAG

2016

2015

2016

2015

3 737
(1 954)

3 140
(1 785)

3 737
(1 954)

3 140
(1 785)

Övriga anställda

26 832

25 403

24 441

23 289

Summa

30 569

28 543

28 178

26 429

KONCERN

MODERBOLAG

Sociala kostnader

2016

2015

2016

2015

Pensionskostnad för styrelsemedlemmar och vd
Pensionskostnad övriga anställda

794
4 231

636
3 971

794
4 132

636
3 894

Lagstadgade och övriga sociala kostnader
Summa

9 565

8 978

9 401

8 797

14 590

13 585

14 327

13 327

Alla pensionsförmåner är premiebaserade, varför det inte finns några
utestående pensionsskulder vare sig till ledningen eller de anställda.

Löner och ersättningar till
ledningen och styrelsen 2016
Vd Anita Tollstadius 3
Erik Danielsen, ordförande 1

Fast
ersättning

Rörlig
ersättning

–
200

1 943
–

–
–

Övrig
Pension ersättning
450
–

10
–

Summa
2 403
200

Magne Jordanger, styrelsemedlem

–

–

–

–

–

–

Karin Bernadotte, styrelsemedlem

–

–

–

–

–

–

Martin Hedlund, styrelsemedlem / teknisk chef 2

–

1 555

–

344

28

1 927

Sven Günther-Hanssen, styrelsemedlem

–

–

–

–

–

–

200

3 498

-

794

38

4 530

Styrelsearvode 1

Fast
ersättning

Rörlig
ersättning

Pension

Övrig
ersättning

Summa

–
200

1 775
–

–
–

412
–

10
–

2 197
200

Summa

Löner och ersättningar till
ledningen och styrelsen 2015
Vd Anita Tollstadius 3
Erik Danielsen, ordförande 1
Magne Jordanger, styrelsemedlem

–

–

–

–

–

–

Karin Bernadotte, styrelsemedlem

–

–

–

–

–

–

Martin Hedlund, styrelsemedlem / teknisk chef 2

–

1 147

–

224

9

1 380

Sven Günther-Hanssen, styrelsemedlem

–

–

–

–

–

–

200

2 922

–

636

19

3 777

Summa

40

Styrelsearvode 1

1) Vid ordinarie årsstämma 2016 fastställdes ordförandens ersättning
till KSEK 200 (200). 
Vid samma stämma beslutades att ersättningen till övriga styrelsemedlemmar ska vara 0.		

Till förmån för bolagets vd, har bolaget under året erlagt pensionspremier uppgående till KSEK 450 (412), vilket överensstämmer med
bolagets pensionspolicy för samtliga anställda. vd:s pensionsålder
är 65 år.

Det finns 5 (5) medlemmar i styrelsen, vara 4 män och 1 kvinna.
2) Avser lön, arvode och pension till styrelsemedlem Martin Hedlund,
som också är anställd i bolaget.
3) Vd Anita Tollstadius har rätt till 6 månaders uppsägningstid, både vid
egen uppsägning eller vid uppsägning från bolagets sida. Tollstadius
har ingen individuell bonus eller annan rörlig ersättning.
Bolaget tillämpar ett generellt vinstandelssystem, genom årlig
avsättning till en vinstandelsstiftelse. Andelarna i stiftelsen baseras
på arbetad tid, och Tollstadius har samma andel i stiftelsen (cirka tre
procent) som övriga heltidsanställda.

Bolagets samtliga anställda omfattas av ett incitamentprogram
som utgörs av en vinstandelsstiftelse. Stiftelsen erhåller tilldelning av
medel beroende på hur väl operativa och försäljningsmässiga mål har
uppnåtts. Stiftelsen investerar medlen i ContextVisions aktier som
köps över börsen. De anställdas andel i stiftelsen baseras på arbetad
tid. Medel till Stiftelsen har för 2016 reserverats med 1 238 MSEK.
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Not 6 • Skatt på årets resultat
KONCERN

MODERBOLAG

2016

2015

2016

2015

Uppskjuten skatt avseende periodiseringsfond

-1 184
-330

-1 217
-396

-985
–

-1 113
–

Summa skatt på årets resultat

-1 514

-1 615

-985

-1 113

Aktuell skatt

Skillnaden mellan redovisad skattekostnad och skatt enligt aktuell skattesats består av:
KONCERN
Resultat före skatt
Skatt enligt aktuell skattesats
Skattefri intäkt
Ej avdragsgilla kostnader
Övrigt
Redovisad skattekostnad

MODERBOLAG

2016

2015

2016

2015

5 767
-1 269

6 952
-1 530

4 329
-952

5 422
-1 193

–

–

61

95

-83

-68

-83

-68

-161

-16

-9

54

-1 514

-1 615

-985

-1 113

Koncernens aktuella skattesats är 22 (22) procent och moderbolagets skattesats är 22 (22) procent.
KONCERN
Uppskjuten skattefordran/skatteskuld
Uppskjuten skatteskuld avseende värdering till verkligt värde
av valutasäkring

MODERBOLAG

2016

2015

2016

2015
-39

-23

-39

-23

Uppskjuten skatteskuld avseende obeskattade reserver

-1 485

-1 155

–

–

Summa uppskjuten skattefordran/skatteskuld

-1 508

-1 194

-23

-39

Inventarier

Lokalhyror

Inventarier

Lokalhyror

152
74

3 131
6 726

152
74

3 131
6 726

–

1 702

–

1 702

Inventarier

Lokalhyror

Inventarier

Lokalhyror

152
226

2 135
3 406

152
226

2 135
3 406

–

–

–

–

Not 7• Leasing
KONCERN
Leasing och hyror 2016
Avgifter som förfaller 2017
Avgifter som förfaller 2018–2020
Avgifter som förfaller 2021 och senare

MODERBOLAG

Under 2016 har koncernen haft leasing- och hyresutgifter uppgående till KSEK 2 554 (2 219).
KONCERN
Leasing och hyror 2015
Avgifter som förfaller 2016
Avgifter som förfaller 2017–2019
Avgifter som förfaller 2020 och senare

MODERBOLAG

Under 2015 har koncernen haft leasing- och hyresutgifter uppgående till KSEK 2 219 (2 084).
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Not 8 • Aktiverade utvecklingskostnader
KONCERN
Ingående balans anskaffningsvärde
Årets aktiveringar
Utgående balans ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående balans avskrivningar
Årets avskrivning
Utgående balans ackumulerad avskrivning

MODERBOLAG

2016

2015

2016

2015

44 649

39 380

44 649

39 380

1 976

5 269

1 976

5 269

46 625

44 649

46 625

44 649

-27 110

-22 837

-27 110

-22 837

-4 888

-4 272

-4 888

-4 272

-31 998

-27 110

-31 998

-27 110

Ingående balans ackumulerad nedskrivning
Årets nedskrivning

–

–

–

–

Utgående balans ackumulerad nedskrivning

0

0

0

0

14 628

17 540

14 628

17 540

Utgående balans restvärde aktiverade utvecklingskostnader
Aktiverade utvecklingskostnader för 2016 hänför sig i huvudsak till 4 olika projekt. Under början av 2016 har den pågående
utvecklingen av 3D produkten för visualisering (REALiCE),
fortsatt och avslutats. En ny version av 2D ultraljudsprodukten
har utvecklats och färdigställts under 2016. Vidareutveckling
av produkten för ytterligare plattformar har fortsatt under
året. Delar av 2D produkten färdigställdes under 2016, men
ytterligare utveckling av produkten för ännu en plattform pågick
vid årsskiftet. Den beräknas färdigställas under första halvåret
2017. Tidigare års aktiveringar avser olika produkter relaterade
till bolagets grundteknologi GOP View, främst inom Ultraljud.

Avskrivningstid för FoU är 5 år. Rak avskrivning tillämpas från
att produkten lanserats till periodens slut. Beträffande samtliga
aktiverade utvecklingskostnader, har nyttjandevärde beräknats för att kontrollera att det inte underskrider bokfört värde.
Av årets aktiverade kostnader för FoU avser MSEK 1,7 (3,5)
personalkostnader.
I resultaträkningen har kostnaden för avskrivningar reducerats med KSEK 289 som är hänförliga till erhållna statliga
bidrag för produktutveckling.
Inga rimliga möjliga förändringar i gjorda antaganden och
uppskattningar skulle leda till en nedskrivning.

Not 9 • Inventarier
KONCERN
Ingående balans anskaffningsvärde
Årets inköp

Utgående balans ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående balans avskrivningar
Årets avskrivning

Utgående balans ackumulerade avskrivningar
Utgående balans planenligt restvärde

MODERBOLAG

2016

2015

2016

2015

5 971
216

5 863
108

5 971
216

5 863
108

6 187

5 971

6 187

5 971

-5 435
-225
-5 660

-5 159
-276
-5 435

-5 435
-225
-5 660

-5 159
-276
-5 435

527

537

527

537

Avskrivningstid är för inventarier är 5 år. Linjär avskrivning tillämpas.

Not 10 • Andelar i koncernbolag
Dotterbolag

Registreringsnummer

Aktiekapital/
röstandelar

Antal aktier

Bokfört värde

ContextVision Inc., State of Illinois, USA

36-4333625

100/100

1 000

217

Summa
Dotterbolaget har under året lämnat utdelning med KSEK 275 (433)

42

CONTEXTVISION | ÅRSREDOVISNING 2016

217

NOTER

Not 11 • Övriga långfristiga fordringar
KONCERN

MODERBOLAG

2016

2015

2016

Depositioner

323

254

323

2015
254

Summa

323

254

323

254

Not 12 • Lager
KONCERN

MODERBOLAG

2016

2015

2016

Lager av hårdvara

294

396

294

2015
396

Summa

294

396

294

396

Redovisade varukostnader uppgick till KSEK 2 381 (1 801) för både moderbolaget och koncernen.

Not 13 • Kundfordringar och övriga fordringar
KONCERN
Kundfordringar
Avgår: reservering för osäkra kundfordringar
Övriga fordringar
Summa

MODERBOLAG

2016

2015

2016

2015

19 032

14 944

19 032

14 944

-1 493

-182

-1 493

-182

–

–

–

–

17 539

14 762

17 539

14 762

Under året har avsättningen för osäkra fordringar ökat till KSEK 1 493 (föregående år KSEK 182). En reservering på KSEK 1 300
för en osäker kundfordran avseende en enskild kund gjordes under året. Se vidare not 22 för information angående kundfordringar.
					

Not 14 • Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
KONCERN

MODERBOLAG

2016

2015

2016

Förutbetald hyra

968

528

968

528

Övrigt

708

974

662

944

1 676

1 502

1 630

1 472

Summa

2015

Not 15 • Eget kapital
Antalet aktier i bolaget är 7 736 750 (7 736 750). Kvotvärdet är SEK 0,27 (0,27). Alla aktier har lika rösträtt.			
Totalt antal aktier och aktiekapital (KSEK)
31 december 2016
Övrigt tillskjutet kapital – Avser eget kapital som tillskjutits av
aktieägarna. Posten är reducerad med värdet av återköp och
utdelningar.
Omräkningsdifferens – Omfattar alla valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av finansiella rapporter från
utländska verksamheter som upprättar sina rapporter i annan
valuta än SEK.
Effekt av valutasäkring – Innefattar den effektiva andelen av

Summa aktier

Summa
aktiekapital (KSEK)

7 736 750

2 084

ackumulerad nettoförändring av verkligt värde på de kassa
lödessäkringsinstrument som är hänförbara till de säkrade
transaktioner vilka ännu ej förfallit.
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat – Innehåller
intjänade vinstmedel i moderbolaget och dess dotterbolag.
Fond för utvecklingsutgifter – Avser det belopp motsvarande
årets internt upparbetade FoU-kostnader som överförts från
fritt eget kapital till bundet eget kapital.
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Not 16 • Leverantörsskulder och övriga skulder
KONCERN
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Summa

MODERBOLAG

2016

2015

2016

2015

2 744

1 928

2 699

1 863

857

1 219

2 999

3 787

3 601

3 147

5 698

5 650

Not 17 • Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
KONCERN
Löner, semesterskulder och sociala kostnader
Övriga upplupna kostnader
Summa

MODERBOLAG

2016

2015

2016

2015

10 709

9 703

9 883

8 832

2 055

1 432

1 845

1 312

12 764

11 135

11 728

10 144

Not 18 • Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
KONCERN
Företagsinteckningar
Depositioner
Summa

MODERBOLAG

2016

2015

2016

2015

2 000

2 000

2 000

2 000

323

254

323

254

2 323

2 254

2 323

2 254

Företagsinteckningar om MSEK 2 är uttagna till förmån för Svenska Handelsbanken som säkerhet för terminsaffärer i utländsk valuta.
Depositioner avser belopp deponerade som säkerhet för löneutbetalning till anställda i utlandet.
Bolaget har inga eventualförpliktelser.

Not 19 • Periodiseringsfond
MODERBOLAG
2016

2015

Periodiseringsfond Tax 2014

1 650

1 650

Periodiseringsfond Tax 2015

1 800

1 800
1 800

Periodiseringsfond Tax 2016

1 700

Periodiseringsfond Tax 2017

1 600

–

Summa

6 750

5 520

Not 20 • Förslag till vinstdisposition
Förslag till vinstdisposition 2016
Till årsstämmans förfogande (SEK)
Balanserat resultat inklusive fond för verkligt värde
Årets resultat
Summa
Styrelsen föreslår att SEK 35,747,376 överförs i ny räkning 2017.
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32 403 313
3 344 063
35 747 376

NOTER

Not 21 • Övriga intäkter
Under 2015 erhöll ContextVision en slutlig betalning på KSEK
77, från konkursboet efter Sapheneia Commercial Products,
vilken bokförts under övriga intäkter. ContextVision förväntar

sig inga ytterligare utbetalningar hänförliga till konkursen och
bolaget har inga egna återstående åtaganden eller förväntade
kostnader i samband med tvisterna.

Not 22 • Finansiella risker
En finansiell riskpolicy fastställd av styrelsen utgör grunden
för hur bolaget hanterar finansiell risk. Koncernens finansiella
instrument består av banktillgodohavanden, kundfordringar,
leverantörsskulder, andra kortfristiga skulder och derivat som
utgörs av valutaterminer.

Redovisat värde och verkligt värde av poster som ingår
i balansräkningen fördelar sig enligt nedanstående:

Följande är en sammanfattning av koncernens finansiella risker:
Ränterisk
Koncernen placerar all överskottslikviditet på bankkonto hos
Svenska Handelsbanken.

Derivat som
används
för valutasäkring

Skulder
värderade
till upplupet
anskaffSumma
Summa
ningsvärde bokfört värde verkligt värde

Lånefordringar
och kundfordringar

Koncern 2016
Övriga långfristiga tillgångar

–

323

–

323

323

Kundfordringar och övriga fordringar

–

17 539

–

17 539

17 539

103

–

–

103

103

Kassa

–

42 910

–

42 910

42 910

Leverantörsskulder och övriga skulder

–

–

3 601

3 601

3 601

Derivat

Koncern 2015
Övriga långfristiga tillgångar

–

254

–

254

254

Kundfordringar och övriga fordringar

–

14 762

–

14 762

14 762

177

–

–

177

177

Kassa

–

35 644

–

35 644

35 644

Leverantörsskulder och övriga skulder

–

–

3 147

3 147

3 147

Derivat

Kategorierna “Finansiella tillgångar som kan säljas” och “Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen”
förekommer ej i koncernen under 2015 och 2016.

KONCERN
Åldersanalys av bokförda fordringar som är förfallna men inte nedskrivna
Icke förfallna fordringar

MODERBOLAG

2016

2015

2016

2015
11 675

12 014

11 675

12 014

< 30 dagar

1 589

566

1 589

566

30–90 dagar

3 461

1 609

3 461

1 609

91–180 dagar
Summa

Förändring av osäkra fordringar
Reserv för osäkra fordringar
Ingående balans
Reserv för osäkra fordringar
Konstaterade förluster
Utgående balans

1 968

911

1 968

911

19 032

14 761

19 032

14 761

KONCERN
2016

MODERBOLAG
2015

2016

2015

182

316

182

316

1 311

-134

1 311

-134

–

–

–

–

1 493

182

1 493

182
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Not 22 forts.

Kunder
Det finns 2 (2) individuella kunder som var för sig står för
mer än 10 procent av årets intäkter. Den ena kunden stod
för 17 procent och den andra för 13 procent av intäkterna
under 2016. På balansdagen fanns det 3 individuella
kunder som vardera stod för 10 procent eller mer av de
utestående kundfordringarna. Bolaget har haft ett långt
samarbete med de flesta kunderna och betraktar dem som
finansiellt stabila. Kreditvärdigheten för de utestående
kundfordringarna på balansdagen bedöms vara hög.
Beräkning av verkligt värde
I det följande stycket sammanfattas metoder och förut
sättningar för beräkningen av de finansiella tillgångarnas
verkliga värde.

Derivat
Derivat avser valutakurssäkringar som har värderats till
marknadsvärde enligt balansdagens kurs, och som ingår i
nivå 2 i värderingshierarkin.
Valutarisk
Transaktionsexponering
Under 2016 uppgick faktureringen i EUR till 62 (56) procent
av total fakturering, faktureringen i USD uppgick till 16 (25)
procent, och faktureringen i JPY uppgick till 22 (19) procent.
Koncernen valutasäkrar regelbundet sina flöden i utländsk

valuta. Den 31 dec 2016 fanns valutasäkringskontrakt på
KEUR 2 100 till en genomsnittlig växlingskurs på 9,64 SEK/
EUR, och valutasäkringskontrakt på KUSD 520 till en genomsnittlig växlingskurs på 8,99 SEK/USD.
Kreditrisk
I samband med nya kundavtal, görs en kreditvärdering av kunden. Om frågetecken uppstår kring kundens betalningsförmåga,
tillämpas betalningsgaranti eller förskottsbetalning.		
		
Känslighetsanalys

2016

2015

En 1%-ig förändring av räntan
avseende likvida medel, beräknas
påverka resultatet med ungefär

429

270

En årlig förändring av valutakursen EUR/SEK med 5% beräknas
påverka resultatet med

2 240

2 140

En årlig förändring av valutakursen USD/SEK med 5% beräknas
påverka resultatet med

770

960

En årlig förändring av valutakursen JPY/SEK med 5% beräknas
påverka resultatet med

720

540

Not 23 • Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång.
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bolagets ställning och resultat, samt att förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens
och bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som de bolag som
ngår i koncernen står inför.

Linköping den 5 april, 2017

Erik Danielsen
Styrelsens ordförande

Magne Jordanger
Styrelsemedlem

Sven Günther-Hanssen
Styrelsemedlem

Martin Hedlund
Styrelsemedlem

Karin Bernadotte
Styrelsemedlem

Anita Tollstadius
Vd

Vår revisionsberättelse har avgetts den 5 april 2017
Ernst & Young AB
(Signatur på originaldokument)

Erik Sandström
Auktoriserad revisor

ÅRSREDOVISNING 2016 | CONTEXTVISION

47

REVISIONSBERÄTTELSE

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i ContextVision AB (publ), org nr 556377-8900

Rapport om årsredovisningen och
koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen för ContextVision AB (publ)
för år 2016 med undantag för bolagsstyrnings
rapporten på sidorna 27–29. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna
20–47 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild
av moderbolagets finansiella ställning per den 31
december 2016 och av dess finansiella resultat och
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens
finansiella ställning per den 31 december 2016 och
av dess finansiella resultat och kassaflöde för året
enligt International Financial Reporting Standards
(IFRS), så som de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Våra uttalanden omfattar inte bolagsstyrningsrapporten på sidorna 27-29. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och
koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för
moderbolaget och koncernen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.
Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i
förhållande till moderbolaget och koncernen enligt
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.
Särskilt betydelsefulla områden
Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är
de områden som enligt vår professionella bedömning var de mest betydelsefulla för revisionen av
årsredovisningen och koncernredovisningen för
den aktuella perioden. Dessa områden behandlades
inom ramen för revisionen av, och i vårt ställningstagande till, årsredovisningen och koncernredo-
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visningen som helhet, men vi gör inga separata
uttalanden om dessa områden.
Redovisning och värdering av
utgifter för utveckling
ContextVisions totala balanserade utgifter för
utveckling för räkenskapsåret 2016 uppgår till
2 MSEK. Balanserade utgifter för utveckling
redovisas till 14,6 MSEK i rapport över finansiell
ställning för koncernen per 31 december 2016.
ContextVisions principer för redovisning av utvecklingsutgifter framgår av not på sidan 42.
Balanserade utgifter för utveckling skrivs av över
den bedömda nyttjandeperioden i enlighet med
de avskrivningstider som framgår av not 8. I not 8
framgår att uppskattningar och bedömningar krävs
av ContextVision för att bedöma förutsättningar
för aktivering av utvecklingsutgifter. Uppskattningarna och antagandena är baserade på historiska
erfarenheter och ett antal andra faktorer som under
rådande förhållande anses rimliga enligt ContextVision. Vidare behöver ContextVision göra antaganden om respektive produkts nyttjandeperiod för att
fastställa avskrivningstider. ContextVision utvärderar löpande om det föreligger indikationer på en
värdenedgång för den balanserade utvecklingen
som redovisas i koncernens rapport över finansiell
ställning. I det fall indikationer på värdenedgång
föreligger upprättas ett så kallat nedskrivningstest
för att fastställa om ett beräknat nyttjande värde
understiger bokfört värde. ContextVision har inte
funnit att några sådana indikationer föreligger för
räkenskapsåret 2016.
Till följd av de uppskattningar och antaganden
som behöver göras för att fastställa huruvida
utgifter för utveckling ska aktiveras eller ej, vilken
nyttjandeperiod som gäller för produkterna samt
huruvida indikationer på värdenedgång föreligger
har vi bedömt balanserade utgifter för utveckling
som ett särskilt betydande område inom revisionen.
I vår revision har vi utvärderat bolagets process för hantering och redovisning av utgifter för
utveckling. Vi har vidare bedömt de uppskattningar och antaganden som ContextVision gjort
avseende pågående utvecklingsprojekt genom
uppföljning och analys av de affärsmässiga beslut
som utvecklingsprojekten baseras på. Vi har även
utvärderat tillämpade avskrivningstider för balanserade utvecklingsutgifter mot de underliggande
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affärsmässiga besluten och kontrollberäknat att
avskrivning skett i enlighet med dessa samt bedömt
ContextVisions antaganden vid bedömning huruvida
nedskrivningsbehov föreligger eller ej. Slutligen
har vi utvärderat lämnade upplysningar rörande
redovisningen av utvecklingsutgifter.
Annan information än årsredovisningen
och koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information
än årsredovisningen och koncernredovisningen
och återfinns på sidorna 1–19 samt 52–55. Det
är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen
och koncernredovisningen är det vårt ansvar att
läsa den information som identifieras ovan och
överväga om informationen i väsentlig utsträckning
är oförenlig med årsredovisningen och koncern
redovisningen. Vid denna genomgång beaktar
vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt
verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts
avseende denna information, drar slutsatsen att
den andra informationen innehåller en väsentlig
felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta.
Vi har inget att rapportera i det avseendet.
Styrelsens och verkställande
direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som
har ansvaret för att årsredovisningen och koncern
redovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad
gäller koncernredovisningen, enligt IFRS så som de
antagits av EU. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen och
koncernredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören för bedömningen av
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som
kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten
och att använda antagandet om fortsatt drift.
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte

om styrelsen och verkställande direktören avser
att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten
eller inte har något realistiskt alternativ till att göra
något av detta.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om
att årsredovisningen och koncernredovisningen
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet
är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti
för att en revision som utförs enligt ISA och god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller
fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen och koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för
våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en
väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är
högre än för en väsentlig felaktighet som beror
på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets
interna kontroll som har betydelse för vår revision
för att utforma granskningsåtgärder som är
lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men
inte för att uttala oss om effektiviteten i den
interna kontrollen.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
och verkställande direktörens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen
och verkställande direktören använder antagan-
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det om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar
också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten.
Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,
modifiera uttalandet om årsredovisningen och
koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras
på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller förhållanden göra att ett bolag
inte längre kan fortsätta verksamheten.
• utvärderar vi den övergripande presentationen,
strukturen och innehållet i årsredovisningen och
koncernredovisningen, däribland upplysningarna,
och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna
och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom
koncernen för att göra ett uttalande avseende
koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning,
övervakning och utförande av koncernrevisionen.
Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Vi måste också informera om
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande brister i den interna kontrollen
som vi identifierat.
Vi måste också förse styrelsen med ett uttalande om att vi har följt relevanta yrkesetiska krav
avseende oberoende, och ta upp alla relationer
och andra förhållanden som rimligen kan påverka
vårt oberoende, samt i tillämpliga fall tillhörande
motåtgärder.
Av de områden som kommuniceras med styrelsen
fastställer vi vilka av dessa områden som varit de
mest betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, inklusive de
viktigaste bedömda riskerna för väsentliga felak-
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tigheter, och som därför utgör de för revisionen särskilt betydelsefulla områdena. Vi beskriver dessa
områden i revisionsberättelsen såvida inte lagar
eller andra författningar förhindrar upplysning om
frågan eller när, i ytterst sällsynta fall, vi bedömer
att en fråga inte ska kommuniceras i revisionsberättelsen på grund av att de negativa konsekvenserna
av att göra det rimligen skulle väntas vara större än
allmänintresset av denna kommunikation.
Rapport om andra krav enligt lagar
och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även
utfört en revision av styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning av ContextVision AB (publ)
för år 2016 samt av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i
Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare
i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.
Styrelsens och verkställande
direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta
bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och
koncernens verksamhetsart, omfattning och risker
ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet
och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och
förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma
bolagets och koncernens ekonomiska situation, och
att tillse att bolagets organisation är utformad så
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att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets
ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på
ett betryggande sätt. Den verkställande direktören
ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta
de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag
och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett
betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen,
och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören i något väsentligt
avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till
någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget.
• på något annat sätt handlat i strid med aktie
bolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och
därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig
grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt
med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet,
men ingen garanti för att en revision som utförs
enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att
ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller
förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed
i Sverige använder vi professionellt omdöme och
har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller
förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder
som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det
innebär att vi fokuserar granskningen på sådana
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets
situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut,

beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande
bolagets vinst har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Revisorns granskning av
bolagsstyrningsrapporten
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten på sidorna 27–29 och för att den är
upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.
Vår granskning har skett enligt FARs uttalande
RevU 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår granskning av
bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning
och en väsentligt mindre omfattning jämfört med
den inriktning och omfattning som en revision enligt
International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.
En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket
punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap.
31 § andra stycket samma lag är förenliga med
årsredovisningens och koncernredovisningens
övriga delar samt i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Stockholm den 5 april 2017
Ernst & Young AB

Erik Sandström
Auktoriserad revisor
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STYRELSE

Styrelse

Erik Danielsen
Ordförande
Danielsen (född 1963) valdes in
i styrelsen 2004 och utsågs till
ordförande 2010.
Per den 31 december 2016
äger Danielsen 4 500 aktier i
ContextVision genom ORCA
Ventures AG, ett närstående
investmentbolag.

Karin Bernadotte,
Bernadotte (född 1963) valdes
in i styrelsen 2011.
Per den 31 december 2016
äger Bernadotte 6 500 aktier i
ContextVision.

Sven Günther-Hanssen
Günther-Hanssen (född 1954) är en
av grundarna av ContextVision och
har tidigare tjänstgjort som vd för
bolaget, samt varit styrelseledamot.
Han omvaldes till styrelsen 2011.
Per den 31 december 2016 äger
Günther-Hanssen 851 667 aktier
(11 procent) i ContextVision.

Magne Jordanger,
Jordanger (född 1953) är styrelseledamot sedan 2002.
Per den 31 december 2016 äger
Jordanger 2 248 750 aktier (29,1
procent) i ContextVision genom
bolaget Monsun AS.

Martin Hedlund
Hedlund (född 1952) är en av
grundarna av ContextVision.
Hedlund har varit medlem i
styrelsen sedan bolaget börs
noterades 1997.
Per den 31 december 2016 äger
Hedlund 831 666 aktier (10,7
procent) i ContextVision.
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LEDNINGSGRUPP

Ledningsgrupp

Anita Tollstadius
Vd

Lena Kajland Wilén,
Chef för affärs
utveckling

Ann-Charlotte
Linderoth,
Ekonomichef

Fredrik Palm
Chef för OEMverksamheten

Arto Järvinen,
Chef för
forskning och
utveckling

Martin Hedlund,
Teknisk chef

Eskil Larsson,
Chef för särskilda
projekt
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ORDLISTA

Ordlista
ARTIFICIELL INTELLIGENS (AI)

GOPVIEW ® / PLUSVIEW ®

Med artificiell intelligens avses den intelligens som
maskiner eller programvaror uppvisar. Det är också
namnet på det akademiska studieområde som
studerar hur man skapar datorer och datorprogram
med intelligent beteende.

Samlingsnamnet för ContextVisions produktlinje
av bildförbättring för tvådimensionella medicinska
bilder. Produkterna är avsedda att integreras i programvaran i OEM-tillverkarnas bildgivande system.
HCU (HAND CARRIED ULTRASOUND)

BILDANALYS

En liten, bärbar, batteridriven ultraljudsmaskin.

Analys av en digital bild för att beskriva/klassificera
dess innehåll, till exempel för kvantitativa mätningar.

MAMMOGRAFI

BILDBEHANDLING

En allmän term som används för att beskriva
förändring av digitala bilder med olika metoder och
algoritmer, vanligtvis för att förbättra bildkvaliteten
eller analysera dem.
BILDFÖRBÄTTRING

Att förbättra den visuella kvaliteten hos en digital
bild genom att öka synligheten av relevanta
strukturer, till exempel genom förbättring av kanter
och kontrast eller genom att undertrycka brus och
artefakter.
DEEP LEARNING

Deep learning är den senaste, mycket kraftfulla,
tekniken inom maskininlärning som är baserad på
algoritmer som efterliknar artificiella neuronnät.
DIGITAL PATOLOGI

Med digital patologi avses digitala bilder av histopatologiska prover. Digitaliseringen görs genom
inscanning av de preparerade proverna.

En röntgenmetod som används för bröstundersökningar.
MACHINE LEARNING

Machine learning är ett delområde inom artificiell
intelligens och är läran om algoritmer som kan
lära sig av och göra förutsägelser gällande data, till
exempel bilder.
MODALITET

Inom bildmedicin den utrustning som används för
att generera bilder av kroppen, till exempel en ultraljudsmaskin eller en röntgenutrustning. Modalitet
är även synonymt med metod, till exempel ultraljud,
röntgen eller MRI.
MRI (MAGNETIC RESONANCE IMAGING)
– MAGNETISK RESONANSTOMOGRAFI

En bildgivande teknik som används för att visualisera anatomi och fysiologiska processer i kroppen.
Tekniken bygger på starka magnetfält, radiovågor
och fältgradienter för att alstra bilder.
OEM

GOP ®

ContextVisions metodik- och teknikbas för
bildanalys och bildförbättring, som identifierar
strukturer och dess kontext i en bild för att kunna
förbättra synbarheten av relevanta strukturer
och undertrycka brus och andra icke intressanta
strukturer.
GOPICE®

ContextVisions bildförbättringsprodukt för 3D
ultraljudsvolymer i realtid. Produkten är avsedd
att integreras i programvaran i OEM-tillverkarnas
ultraljudssystem.
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Akronym för Original Equipment Manufacturer.
REALICE™

REALiCE är ContextVisions produkt för rendrering
och visualisering av av 3D/4D ultraljudsvolymer.
US (ULTRALJUD)

En bildgivande teknik där bilder skapas i realtid från
ekon av ljudvågor med hög frekvens (ultraljud).
XR (RÖNTGEN)

En bildgivande teknik som använder röntgen
strålning för att visualisera de inre strukturerna
i kroppen.

ÅRSSTÄMMA OCH FINANSIELL KALENDER

Årsstämma och
finansiell kalender
Finansiell kalender 2017
Årsstämma (ordinarie bolagsstämma) hålls onsdag
den 10 maj 2017, kl. 10.00 i bolagets lokaler, Klara
Norra Kyrkogata 31, Stockholm.
Delårsrapport Q1 2017
Delårsrapport Q2 2017
Delårsrapport Q3 2017
Delårsrapport Q4 2017 och
bokslutskommuniké för 2017

27 april
17 augusti
26 oktober
22 februari 2018

Beställning av finansiell information
Årsredovisning och andra finansiella rapporter
finns på bolagets hemsida, alternativt kan de
beställas via e-post på följande adress:
shareholderinfo@contextvision.com.
Utdelning
Styrelsen föreslår ingen utdelning.
Anmälan mm
Aktieägare som vill delta i stämman med rösträtt
skall
• dels vara registrerad som aktieägare i den
utskrift av aktieboken som görs av Euroclear
Sweden AB den 4 maj 2017, tillfällig registrering
för aktieägare registrerade vid Norska Verdipapirsentralen (VPS) görs hos DNB Bank ASA, se
nedan;
• dels skriftligen ha anmält sig till bolaget senast
den 4 maj 2017 (via e-post:
ann-charlotte.linderoth@contextvision.se
eller post: Klara Norra Kyrkogata 31,
111 22 Stockholm).
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier
i Sverige måste tillfälligt omregistrera aktierna i
eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan
registrering skall vara verkställd hos Euroclear

Sweden AB den 4 maj 2017. Detta innebär att
aktieägare som önskar göra sådan registrering i
god tid före den 4 maj 2017 måste meddela sin
önskan härom till förvaltaren.
Speciellt för aktieägare registrerade vid
Norska Verdipapirsentralen (VPS)
• Aktieägare registrerade vid Norska Verdipapirsentralen (VPS) som inte är registrerade vid
Euroclear Sweden AB, Sverige, och önskar bli
röstberättigade vid årsstämman måste göra
anmälan härom till DNB Bank ASA senast 2 maj
2017 kl 12.00 lokal tid. Anmälan sker på särskild
anmälningsblankett som skickas med post till
aktieägarna och även tillhandahålls på bolagets
hemsida. Anmälan skickas till DNB Bank ASA,
Verdipapirservice, PB 1600 Sentrum, N-0021
Oslo, eller via e-mail vote@dnb.no.
• DNB Bank ASA kommer tillfälligt att registrera
aktierna hos Euroclear Sweden AB i aktieägarens
namn. Aktieägare registrerade vid VPS måste
därutöver anmäla sig hos bolaget enligt ovan för
att erhålla rösträtt vid årsstämman. Aktieägare
registrerade vid VPS som endast har anmält sig
hos bolaget får delta i årsstämman utan rösträtt.
Offentliggörande
Kallelse till bolagsstämma utfärdas fyra veckor
innan stämman. Kallelse ska ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets
hemsida: www.contextvision.se.
Dessutom kommer information om att kallelse
till årsstämman har publicerats att annonseras i
Svenska Dagbladet.
Kontaktperson för investerare
Anita Tollstadius, vd
anita.tollstadius@contextvision.se
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HUVUDKONTOR ContextVision AB, Corp. Försäljning och marknadsföring, Stockholm, Sverige, Tel +46 8 750 35 50
FORSKNING OCH UTVECKLING ContextVision AB, Linköping, Sverige, Tel +46 13 35 85 50
FÖRSÄLJNING EUROPA ContextVision AB, Linköping, Sverige, Tel +46 13 35 85 50
FÖRSÄLJNING RYSSLAND ContextVision, Business Sverige, Moskva, Ryssland, Tel +7 495 788 11 38
FÖRSÄLJNING NORDAMERIKA ContextVision Inc. Illinois, USA, Tel +1 720 326 3228
FÖRSÄLJNING ASIEN ContextVision AB, Stockholm, Sverige, Tel +46 8 750 35 50
FÖRSÄLJNING SYDKOREA ContextVision, Business Sverige, Seoul, Sydkorea, Tel +82 2 739 1462
FÖRSÄLJNING KINA ContextVision, Beijing, P.R.Kina, Tel +86 10 5815 6256
FÖRSÄLJNING JAPAN Toyo Corporation, Tokyo, Japan, Tel +81 3 3245 13 51
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FÖR MER INFORMATION, BESÖK W W W.CONTEXT VISION.COM

För mer information, vänligen gå till
www.contextvision.com

