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ContextVision is a medical technology software company that specializes in image analysis and artificial intelligence. ContextVision is the global market
leader within image enhancement and is a software partner to leading medical imaging manufacturers all over the world. Its cutting-edge technology helps
doctors accurately interpret medical images, a crucial foundation for better diagnosis and treatment.
As an industry pioneer for more than 30 years, ContextVision is significantly investing in R&D to develop new applications of the latest artificial intelligence
technologies and expanding into the growing digital pathology market. The release of its first product, supporting the diagnosis of prostate cancer, is planned
in the near future.
The company is based in Sweden, with local representation in the U.S., Russia, Japan, China and Korea. ContextVision is listed on the Oslo Stock Exchange
under the ticker COV.
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2017 I KORTHET

2017 i korthet
Utvecklingen går allt snabbare hos ContextVision. Under det senaste året har vi
tagit stora steg framåt inom artificiell intelligens (AI) och skapat en unik plattform för
en ny produktportfölj inom digital patologi. Vi har framtidens hälso- och sjukvård i
fokus redan i dag.
en stor mängd högkvalitativ data för AI-baserad
algoritmutveckling.

VÄRLDSLEDANDE INOM MEDICINSK
BILDFÖRBÄTTRING

• Nytt strategiskt samarbete med SciLife Lab i
Uppsala för att applicera vår unika metod för
objektiv annotering av bilder.

• Stabil försäljning om 80,5 MSEK.
• Produktutveckling baserat på AI- och
GOPteknologi.
• 3 nya patent beviljade under 2017.

NY KOMPETENS OCH STÄRKTA TEAM

• En produktlansering, VolarView*, för den
växande efterfrågan på handhållet ultraljud
inom öppenvården.

• Stärkt projektledning.

• Vidareutveckling av röntgenprodukten för
ortopedimarknaden.

• Advisory Board inom Digital Pathology utökat
med ytterligare internationell expertis.

PÅ GOD VÄG MOT EN NY MARKNAD

• En mycket meriterande sjundeplats i deep
learning-tävlingen Camelyon.

• En unik plattform för en helt ny AI-baserad serie
av produkter inom digital patologi.

• Samarbeten med världsledande kliniska laboratorier inom digital patologi.

• Ett produktprojekt för utveckling av beslutsstöd
inom digital patologi med inriktning på prostatacancer och lansering i slutet av 2018.

EN STABIL BAS MED UTRYMME 			
FÖR INVESTERINGAR

• Förstudier på AI-baserad bildanalys inom digital
patologi med inriktning på andra cancerformer.
• Avtal med ALAB Plus, en av Polens största aktörer
inom patologi, som säkrar exklusiv tillgång till

• Nya rekryteringar med spetskompetens inom AI.

• Stark försäljningsutveckling inom 3D ultraljud.
• 25 procent rörelsemarginal för kärnverksamheten.
• Stark kassa på 40,3 MSEK vid årets slut.
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CONTEXTVISION I KORTHET

ContextVision i korthet
Korrekt diagnos – både snabbare och till en lägre kostnad. Det är visionen.
ContextVision är ett mjukvaruföretag inom medicinsk teknik med specialistkompetens inom bildprocessning och artificiell intelligens (AI). Genom fokus på våra
kunder och en kraftig satsning på forskning och utveckling kommer vi att fortsätta
vara ledande på vår existerande marknad inom medicinsk bild och samtidigt
etablera oss på den snabbt framväxande marknaden inom digital patologi.
EN SOLID BAS
ContextVision var banbrytande
inom medicinsk bildbehandling
redan för 30 år sedan och är än
idag globala marknadsledare
inom bildförbättring. Vi säljer
mjukvara till globala och regionala tillverkare av utrustning för
medicinska bilder inom segmenten ultraljud, MRI, röntgen, CT
och mammografi. Vår robusta
och flexibla GOP-teknologi*
förhöjer bildkvaliteten och på så
sätt underlättas uttolkningen av
medicinska bilder, vilket bidrar till
bättre diagnos och behandling.
Vi jobbar kontinuerligt med att
utveckla vår produktportfölj, för
att möta våra kunders behov nu
och i framtiden.
*GOP ContextVisions teknologi för
bildanalys och bildförbättring, som
identifierar olika strukturer i en bild
och gör relevanta strukturer tydligare
medan brus och andra störande signaler undertrycks.

TILLVÄXTSTRATEGI
2015 inledde vi en bredare
satsning på forskning och
utveckling, med fokus på det
senaste AI-teknologin, deep
learning. Vi har utvecklat spetskompetens inom området och
avser att skapa tillväxt genom
att utveckla nya innovativa produkter både inom medicinsk bild
och inom den snabbt växande
marknaden digital patologi.
Vi har under året färdigställt
en unik plattform som utgör
grunden för en bred produktportfölj inom digital patologi. I
slutet av 2018 planerar vi att
lansera vår första produkt inom
området, som är inriktad på
prostatacancer. Vi har också
uppnått mycket goda resultat i
tester på andra cancerformer,
såsom lung- och bröstcancer.

FRAMTIDA POTENTIAL
Hälso- och sjukvården står inför
många utmaningar och artificiell
intelligens har stor potential att
skapa nya lösningar. Vi satsar
på att utveckla unika algoritmer
och på att leverera produkter
som förbättrar vården och är
lätta att använda. Mot bakgrund
av vår tekniska kompetens och
kommersiella erfarenhet ser vi
stora möjligheter inom digital
patologi, en stor och snabbt
växande marknad.

FÖRSÄLJNING PER
REGION 2017

INVESTERINGAR I NY
FORSKNING

DIGITAL PATOLOGI MJUKVARA
OMSÄTTNINGSPROGNOS*
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2021

CONTEXTVISION I KORTHET

CONTEXTVISIONS STYRKOR
• 30 års framgångsrik historik inom bildprocessning och OEM-försäljning.
• Marknadsledande inom bildförbättring och
produkter för ultraljud, röntgen, MRI, CT,
mammografi och iRV.
• Starka kundrelationer och en etablerad
kundbas.
• Förmåga till anpassning till olika bildformat
och tekniska plattformar.
• Produkter som ger kunderna möjlighet att
erbjuda bästa möjliga bildkvalitet. Det ger
snabbare och mer adekvata diagnoser och
därmed ett högre värde för de som investerar i bildgivande system.
• Lång erfarenhet av produktutveckling,
vilket skapar en smidig övergång till nya
produkter och affärer.
• Bevisad kompetens inom deep learning.
• Pågående produktutveckling inom digital
patologi med planerad första lansering i
slutet av 2018.
• Insikter i de frågeställningar och problemområden som är mest relevanta i framtidens hälso- och sjukvård.

60

SOLID KUNDBAS

PATENT

Cirka 60 globala och
regionala kunder.

Tre nya patent
beviljade under året.
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Basen i vår verksamhet är
bildförbättring för medicinska
bilder och vår satsning på en
ny marknad, digital patologi
bäddar för framtida tillväxt.
SAMMA KUNSKAPSGRUND ANVÄNDS
FÖR TVÅ MARKNADER
När vi närmar oss lansering av vår första produkt
inom digital patologi, kommer också organisationen
att växa från en till två separata affärsområden.
Medicinska bilder är en etablerad affärsenhet som
omfattar försäljning i tre geografiska regioner,
utveckling av produktportföljen, marknadskommunikation och kundsupport samt ett applikationsteam
som kontinuerligt ser till att vi levererar bildkvalitet
i absolut världsklass.
Digital patologi är en enhet under uppbyggnad.
I dag jobbar gruppen hårt med förberedelser,
inför lanseringen av den första produkten inom

digital patologi och planerar för en efterföljande
produktportfölj.
Båda enheterna kommer att baseras på produkter
som utvecklats inom ContextVisions forskningsoch utvecklingsenhet i Linköping. Här utvecklas
artificiell intelligens experimentellt och här sker
algoritmutveckling, produktutveckling samt arbete
med kvalitetssystem och regulatoriska krav. Forsknings- och utvecklingsavdelningen arbetar också
i nära samarbete med de båda marknadsenheterna.
Information om vad som händer på marknaden
guidar utvecklingsarbetet och de senaste fram
gångarna inom forskningen delas med kundansvariga, vilket för dialogen med våra samarbets
partners framåt.

MEDICINSK BILD

MJUKVARAN FINNS PÅ SJUKHUS
OCH KLINIKER RUNT OM I HELA VÄRLDEN
Vår teknologi är integrerad i en mängd olika apparater som genererar medicinska bilder. Tekniken

klarar de höga krav som ställs på kvalitet och stabilitet inom hälso- och sjukvården och bidrar dagligen
till korrekt diagnostik över hela världen.

D I G I TA L PATO L O G I

OBJEKTIVA ANNOTERINGAR
– GENOMBROTT UNDER 2017
Tillgång till data av hög kvalitet är en flaskhals för
många som är verksamma inom AI och deep learning. Vi är därför oerhört glada över att ha säkrat
tillgång till data med hög kvalitet till våra projekt
inom digital patologi, samt att ha utvecklat en unik
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metod för objektiv annotering av bilder. Tillsammans
med SciLifeLab i Uppsala har vi färdigställt den
sista byggstenen i vår unika plattform för utveckling
av nya produkter, baserade på deep learning, inom
området digital patologi. Att bygga algoritmer på
objektiva annoteringar är en stor fördel och ger oss
verklig konkurrenskraft.

CONTEXTVISION I KORTHET

AI FÖRHÖJER DEN MÄNSKLIGA
KOMPETENSEN
Kärnan i vår verksamhet inom medicinsk bild är
mjukvara för bildförbättring som utvecklats från
vår GOP-teknologi. De processer vi etablerat för
produktutveckling och de partnerskap vi utvecklat
med våra kunder, ligger idag till grund för fortsatt
utveckling och kommersialisering.
Under de senaste åren har vi breddat vår teknologiska kompetens genom att satsa på AI, framför allt
deep learning. Vår unika GOP-teknologi har många
likheter med de neurala nätverk som används vid
deep learning genom att den härmar ögats modell
för att tolka bilder. Våra tidigare erfarenheter och
kompetens gör att vi därför kunnat ta till oss deep
learning-teknologin väldigt snabbt.

Artificiell intelligens har potential att lösa många
av de problem som hälso- och sjukvården står inför.
Patienterna blir allt fler och det genereras allt mer
data som måste hanteras och tolkas rätt för att
patienterna skall få rätt behandling. Då är det viktigt
att hitta nya lösningar som både ökar precisionen
i diagnoserna och förbättrar produktiviteten.
Artificiell intelligens har alla förutsättningar att
både sålla bort information som inte är till nytta och
att bidra med mer relevant information. På så sätt
får professionen i sjukvården bättre möjlighet att
använda sin kompetens och fokusera på det som
gör störst skillnad.

ÅRSREDOVISNING 2017 | CONTEXTVISION
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Redo för framtiden
Våra framsteg under året har gett oss nya förutsättningar för att möta stora behov
i sjukvården och skapa en framtida tillväxt. Genom vår satsning på forskning
och utveckling har vi nu en unik plattform som bygger på både teknologi och
kompetens. Den kommer att utgöra grunden för vårt steg ut på en helt ny marknad.
Kostnaderna för hälso- och sjukvård fortsätter att
öka över hela världen. Det är givetvis inte hållbart,
utan stora förändringar måste genomföras, och
det står helt klart att ny teknologi kommer att
erbjuda viktiga verktyg i den förändringen. Vi talar
om behovet av både effektivisering och bättre
vård. För oss som teknologibolag skapar det stora
möjligheter och vi satsar därför på forskning för att
kunna utveckla nya produkter och ta oss in på en
helt ny och mycket större marknad. Det gångna året
har präglats framförallt av att utvecklas inom AI och
deep learning. Vi har rekryterat expertis och skapat
egna verktyg. Vi har också etablerat nya samarbeten för att säkra tillgång på kvalitativa data som
vi kan använda för att kunna träna algoritmer. Det vi
åstadkommit under det här året kommer vi ha stor
nytta av under många år framöver.
ContextVision är ett litet och dynamiskt teknologibolag. Vår kommersiella verksamhet inom medicinsk
bild bygger på spetskompetens och unika produkter.
En ständig strävan efter att leverera det bästa till
våra kunder gör att vi fortsätter att vara marknads
ledande inom bildkvalitet. Vår fortsatta utveckling
och breddning bygger på att vi lyckats kombinera
olika kompetenser och skapa starka team.
I samklang med marknadsutvecklingen
Basen utgörs av vår marknadsledande produktportfölj inom bildförbättring för medicinska bilder och
vår enormt starka position på den marknaden. Det
är vår absoluta avsikt att fortsätta att vara ledande
inom bildkvalitet genom att utveckla nya produkter,
inte minst inom ultraljud. Produktportföljen inom
ultraljud står för den absolut största delen av
försäljningen och med hjälp av våra högklassiga
produkter inom både 2D och 3D har vi kunnat
fortsätta att växa på detta område. Vi följer med i
marknadens utveckling och tack vare den senaste
produktutvecklingen kan vi erbjuda bildförbättring
även för de enklare processorer som används i
handhållna apparater - ett område som nu växer.
Även inom röntgen har vi kunnat uppgradera vår
produkt under året. Genom en särskild anpassning
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kan vi erbjuda en produkt som möter den växande
efterfrågan inom ortopedin.
Med sikte på tillväxt
En annan del av vår verksamhet utgörs av en
satsning på en ny växande marknad, digital patologi.
Där finns en enorm potential och vi öppnar upp för
en helt annan försäljningstillväxt. Det handlar om
att förse patologer med nya verktyg som både förbättrar och effektiviserar vården. Under året har vi
tagit stora steg genom att skapa den plattform som
kommer att utgöra grunden till en hel produktgrupp
i framtiden.
I slutet av 2018 ska vi leverera vår första produkt
inom digital patologi till den europeiska marknaden.
Det är ett beslutsstöd för diagnostisering av
prostatacancer och produktutvecklingen pågår för
fullt. Parallellt utför vi också förstudier för att kunna
ta fram algoritmer för bildanalys även inom andra
cancerformer såsom bröst- och lungcancer.
Patologi är ett område som håller på att digitaliseras. De vävnadsprov som hittills studerats i
mikroskop scannas nu i allt högre utsträckning.
Då skapas digitala bilder, vilket i sin tur möjliggör
automatisk bildanalys. Den pågående digitalise
ringen är därför viktig för oss, och i april 2017 kom
ett viktigt besked från FDA i USA. Det beslöts att
bilder från en viss scanner nu får användas som
underlag för diagnostiska beslut, vilket banar väg
för andra tillverkare och marknaden kan börja ta
fart. Röntgen digitaliserades för många år sedan
och patologin väntas utvecklas på samma sätt.
Vi skapar nya verktyg för vården
Digitaliseringen är en stark kraft som kommer
att förändra arbetsflödet inom patologi. För oss
innebär det att vi kan utveckla helt nya produkter
baserade på automatisk bildanalys. Vi har redan
etablerat ett starkt internationellt nätverk av
experter inom patologi för att kunna anpassa
produkterna till behoven i vården på bästa sätt.
Vår framgång bygger ett flertal viktiga komponenter. Den första är den samlade kompetens vi

VD-ORD

Digitaliseringen är en stark
kraft som kommer att förändra
arbetsflödet i sjukvården.
har genom de människor som arbetar på företaget.
Vi har en bredd som gör oss unika och vi har
samtidigt bevisat vår spetskompetens inom deep
learning i flera tävlingar. Eftersom tillgång på data
är centralt för att kunna utveckla algoritmer med
hjälp av artificiell intelligens, har vi ingått ett värdefullt avtal med ett patologilaboratorium i Polen
under året. Sist men inte minst har vi utvecklat
en unik metod för objektiv annotering av data och
systematiserat processen för detta genom ett
samarbete med SciLife i Uppsala. Det betyder att vi
slipper mycket av de subjektiva bedömningar som
man annars måste förlita sig på. Det gör i sin tur att
vi har unika möjligheter att ta fram oerhört konkurrenskraftiga produkter.
En stark position på marknaden
Vi har en stabil försäljning som 2017 uppgick till
80,5 MSEK och en mycket starkt ställning på
marknaden. Försäljningen består i huvudsak av
licensförsäljning och varierar därför med våra
kunders produktionstakt och produktcykler. Det
gör att försäljningen varierar från ett kvartal till
ett annat.
Ultraljud står för cirka 76 procent av vår omsätt
ning, och vi har fortsatt att växa utifrån vår 2D- och
3D-portfölj för ultraljud.
Forsknings- och utvecklingskostnaderna uppgick
till 20,9 MSEK och huvuddelen av resurserna
användes till utvecklingen inom digital patologi.
Det är en förmån att få arbeta med så kompetenta medarbetare som dessutom är så öppna för
nya tankar, prestigelösa och hängivna. Vi ser många
nya möjligheter, vi har kul och vi ser fram emot
fortsatt utveckling. Det kan inte bli annat än riktigt
spännande när vi 2018 går in i nästa fas och vi leve
rerar vår första produkt inom digital patologi.

Anita Tollstadius
Vd ContextVision AB
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VÅRA MARKNADER

En marknad under utveckling
Bilder spelar en allt viktigare roll inom hälso- och sjukvården. Med hjälp av ny
teknologi har medicinska bilder potential att underlätta diagnostisering och
övervakning av ingrepp samtidigt som effektiviteten ökar och kostnaderna
sänks. En vinst för enskilda patienter, vårdgivare och i slutändan hela samhället.
ContextVision är verksamt inom två olika marknader.
Inom medicinsk bild är vi sedan länge väletablerade som
B2B-partner för tillverkare över hela världen. Vi är nu
också på väg mot en ny marknad för oss, digital patologi,
där vi kommer att etablera oss med produkter riktade
direkt till hälso- och sjukvården.
Sjukvården står inför stora utmaningar globalt
men den tekniska utvecklingen skapar samtidigt nya
möjligheter. I takt med att världens befolkning blir äldre
och antalet patienter med kroniska sjukdomar ökar, blir
förbättrad medicinsk bildteknik ännu viktigare i vårdkedjan. Medicinska bilder har också potential att spela en
större roll inom fler medicinska specialiteter och geogra
fiska regioner. Det innebär allt fler användare med mindre erfarenhet och då behövs nya tekniska hjälpmedel,
för att lättare kunna tolka bilderna korrekt. Vårt expert
område – bildkvalitet och bildanalys – efterfrågas därför
allt mer.
Bildkvalitet är ett viktigt säljargument för våra kunder,
som är tillverkare av medicinsk bildutrustning. I deras
konkurrensutsatta miljö är det viktigt att kunna leverera
den kvalitet och de funktioner sjukvården behöver. Där
kan vi, som leverantörer av högspecialiserad bildbehand
ling, hjälpa våra kunder att garantera bästa möjliga
bildkvalitet.
Det finns andra oberoende leverantörer av mjukvara
för bildförbättring men det finns ingen oberoende aktör
som hotar vår marknadsledande position. Den huvudsakliga konkurrensen utgörs av kundernas egna forskningsoch utvecklingsavdelningar.
Geografiskt sett är Asien vår största marknad och
vi ser störst tillväxtpotential i Kina. Den kinesiska
marknaden utvecklas mycket snabbt och det är också
där vi har upplevt den största ökningen i efterfrågan de
senaste åren. Kinesiska tillverkare har ett ökat fokus på
bildkvalitet, eftersom produkter av högre kvalitet efterfrågas allt mer i landet. Kinesiska myndigheter fortsätter
också att prioritera hälso- och sjukvården och landet
förväntas därmed öka i betydelse på världsmarknaden.

10

CONTEXTVISION | ÅRSREDOVISNING 2017

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

CANCER FÖRVÄNTAS ÖKA
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Den globala cancerincidensen förväntas
öka med 68 procent 2012–2030.
Källa: Cancer research UK

VÅRA MARKNADER

MEDICINSK BILD

Ultraljudsmarkanden utvecklas
Vårt största område inom medicinsk bild idag är
ultraljud. Ultraljud fortsätter att utvecklas och
skapa nya möjligheter. Vår totala försäljning inom
området har ökat med 32 procent över de senast
tre åren och ultraljudssegmentet representerar
idag över 76 procent av vår försäljning.
Som bildteknik har ultraljud stora fördelar eftersom den är billigare och säkrare än radiologi. Ny
teknik har också möjliggjort att ultraljudsapparater
kan göras mycket mindre, mer mobila och lättare
att använda. Det gör att tekniken har spridit sig
till nya användningsområden och att allt fler inom
hälso- och sjukvården kommer i kontakt med
ultraljud. Vi ser därför möjligheter till nya hjälpmedel såsom automatisering och olika beslutsstöd.
Våra forskningsprojekt syftar till att skapa större
säkerhet i vården, ett mer effektivt arbetsflöde och
sänkta vårdkostnader.
Vartefter ultraljudets popularitet ökar tar det
marknadsandelar från andra metoder. På utvecklade marknader är det framförallt miniatyriseringen
och teknologiska framsteg som driver marknaden.
Mindre utvecklade regioner påverkas fortfarande
mest av framväxandet av en bredare hälso- och
sjukvårdssektor och en ökad efterfrågan på kvalitet.

Marknaden för mobila ultraljudssystem fortsätter
att öka. Det drivs framförallt av en ökad efterfrågan
från akutsjukvård och intensivvård, narkos och
smärtlindring, primärvård och gynekologi. Små
bärbara och framför allt handhållna system blir
allt billigare och bättre, och efterfrågan på dessa
produkter förväntas öka stort under de kommande
åren.

INTÄKTER PÅ DEN GLOBALA
ULTRALJUDSMARKNADEN
Miljarder USD
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Den globala ultraljudsmarknaden
uppskattas uppgå till
6,86 miljarder USD
2020 med en CAGR
på 5,2 procent under
prognosperioden.
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Källa:
MarketsandMarkets
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D I G I TA L PATO L O G I

Digital patologi nära genombrott
Sedan 2015 satsar vi en betydande del av våra
resurser på forsknings- och utvecklingsprojekt
inom området digital patologi och samtidigt förbereder vi för ett nytt affärsområde kring denna
framväxande marknad.
En ökad förekomst av cancer i kombination med
en mer omfattande uppföljning av cancerpatienter
gör att antalet biopsier – vävnadsprov – också ökat
kraftigt. Biopsierna undersöks av patologer för att
ställa diagnos och ge vägledning för behandlingsbeslut. Den pågående digitaliseringen av patologin
innebär att i stället för att biopsierna analyseras i
mikroskop används en skanner för att skapa en
digital bild. Detta skapar en effektivisering genom
att bilderna kan bedömas av experter på annan plats.
Att bedöma bilder på vävnadsprov är mycket
krävande och det är dessutom ont om experter inom
patologi. Möjligheterna är stora för nya produkter
som bygger på automatiserad mönsterigenkänning
med hjälp av deep learning. De kan avlasta vården
och samtidigt skapa ökad säkerhet i diagnosen
eftersom bedömningarna idag varierar beroende på
patolog. Det är vår avsikt att utveckla en produktportfölj för flertalet cancersjukdomar.

Marknadens storlek är beroende av hur snabbt
digitaliseringen sker inom patologin och även om
den idag är ung och omogen kommer den att växa
snabbt. Att patologin kommer att digitaliseras är
helt klart, frågan är bara hur fort det kommer att gå.
Marknaden för mjukvaror inom digital patologi
är ung och i snabb tillväxt. Den beräknas uppgå till
omkring 228 MUSD 2021*. En tidig marknadsetablering skulle kunna ge oss en stark position.
* Källa: MarketsandMarkets

DEN GLOBALA MARKNADEN
FÖR DIGITAL PATOLOGI ÖKAR
MUSD
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CAGR på 11,4
procent inom
digital patologi
2015–2025.

200

Källa: Future
Market Insights
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VÅRA MARKNADER

Ultraljudet
kan bli det nya
stetoskopet.

De senaste fem åren har användningen
av ultraljud inom vården ökat kraftigt.
Den tekniska utvecklingen kan liknas vid
framstegen inom mobiltelefonin. En tio
år gammal ultraljudsapparat går inte att
jämföra med dagens produkter.
Sara Sehlstedt är röntgenläkare specialiserad mot
ultraljud. Hon är också ordförande i svensk förening
för medicinsk ultraljudsdiagnostik och överläkare vid
Östersunds sjukhus. En riktig ultraljudsentusiast och
en av de mest avancerade användarna i Sverige.
– När jag började jobba med ultraljud för omkring 15
år sedan var maskinerna stora, tunga och dyra. Jag
är positiv till den utveckling som sker nu. Det är ett
väldigt användbart verktyg som har potential att
effektivisera arbetsflöden samtidigt som det ger en
större säkerhet i vården och sänkta vårdkostnader.
Dagens maskiner är flexibla och enkla att handskas
med. Om utvecklingen fortsätter kan ultraljudet bli
det nya stetoskopet, säger Sara.
Beslutsstöd utgör viktig komponent
När användningen av ultraljud ökar kommer allt fler
inom hälso- och sjukvården i kontakt med tekniken.
Då blir det viktigt att säkerställa kompetensen hos
användaren för att få ut mesta möjliga nytta av
ultraljudet. Även utvecklingen inom automatisering

12
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och beslutsstöd är viktig för att guida användare
som inte är experter utan nyttjar ultraljud som ett
komplement i en större arsenal av verktyg. Sara
Sehlstedts kompetens efterfrågas allt oftare inom
nya delar av sjukhuset, där hon får agera stöd till
nya användare av ultraljud.
– En del av mitt rutinjobb har kunnat effektiviseras. I dag kan jag som expert lämna över delar av
ansvaret, eftersom undersökningarna filmas. Det
ger mig möjlighet att gå in och granska i efterhand
i de fall behovet finns. Tidigare gick det inte att
lagra ett så stort bildmaterial, vilket gjorde att jag
behövde vara på plats vid varje undersökning. Det
var en flaskhals i undersökningen av patienter. Som
röntgenläkare kan jag också konstatera att ultraljud är den billigaste, ofarligaste, enklaste och för
patienten ofta mest skonsamma undersökningstekniken vi kan erbjuda – helt utan skadlig röntgenstrålning. Ur ett större samhällsperspektiv är det
viktigt att vi försöker utnyttja ultraljud så långt det
går, säger Sara.
För Sara är det som sker inom ultraljudstekniken idag
stimulerande och bjuder på fantastiska möjligheter.
Det öppnar nya arbetsvägar och mönster som, även
om det inte märks hos patienterna, kan förändra den
vård som erbjuds. Då gäller det att vi hänger med och
aktivt arbetar för att utnyttja tekniken på det sätt
som bäst gagnar samhället och som verkligen bidrar
till att göra patienterna friskare.

VÅRA MARKNADER
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Affärsmodell och strategi
En av samhällets stora utmaningar är att, trots en begränsad budget, hantera
det växande antalet patienter. En stor del av lösningen ligger i att använda
intelligent teknologi som effektiviserar arbetsflöden och samtidigt förbättrar
vården för patienterna.
ContextVision är specialiserat inom bildförbättring
och artificiell intelligens, med ett särskilt fokus på
deep learning. Vi är globalt ledande inom bildförbätt
ring för medicinska bilder och säljer idag mjukvara
till tillverkare av medicinsk bildutrustning över
hela världen. På så sätt hjälper vi våra kunder att
uppnå högsta möjliga bildkvalitet för att garantera
patientsäkerhet och effektivitet.
Under de senaste åren har vi också utvecklat
spetskompetens inom deep learning. Det skapar
möjligheter att uppgradera vår existerande produktportfölj för medicinska bilder med nya funktionaliteter och att utveckla en helt ny linje av produkter inom det växande området digital patologi.
I dag levererar vi mjukvara till ett 60-tal kunder
i olika delar av världen. Tack vare unik expertis
kan vi anpassa våra produkter efter våra kunders
behov och önskemål. Majoriteten av vår försäljning
är licensbaserad varför vår försäljning korrelerar
starkt med våra kunders produktcykler och tillverkningstakt, men vi tar också avgifter för installation och service. Vi breddar och uppgraderar vår
produktportfölj kontinuerligt och idag är vår position på marknaden starkare än någonsin.
Digitaliseringen leder transformeringen
Digital teknologi fortsätter att förändra arbetssättet i vården. Digitaliseringen av histopatologi är
bara ett exempel. Vi har analyserat hur vi kan bli en
viktig del i nya arbetsflöden och investerar idag i
både teknologi och kompetens för att vara kommersiellt framgångsrika i framtiden.
Den teknologiska plattform vi bygger nu är
grunden till vår framtida produktportfölj inom
framför allt ultraljud, röntgen och digital patologi.
Tillgängligheten till stora mängder data inom hälsooch sjukvården gör att deep learning-teknik kan få
stor påverkan på arbetssätt och leda till betydande
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förbättringar i sjukvården. Efterfrågan på sådana
produkter tror vi kommer att växa exponentiellt
under de kommande åren.
Våra kunder och samarbetspartners
Vi har ett nära samarbete med våra kunder som
bygger på långsiktiga relationer och på förtroendet för vår expertis. Vi är ömsesidigt beroende av
varandra genom att vår framgång bygger på att
våra kunder fortsätter att leverera bra produkter
till vården och att vi samtidigt bidrar till det. Därför
karaktäriseras våra kundrelationer av partnerskap
och nära dialog. Vi arbetar aktivt med detta och har
fördjupat samarbetet med våra nyckelkunder.
Vi arbetar också nära andra ledande aktörer
inom hälso- och sjukvården, både forskningsinstitutioner och kliniska institutioner. Genom att förstå
behoven i vården har vi bättre förståelse för våra
kunders situation.
Våra rådgivare inom digital patologi
För att kunna utveckla produkter som ger mesta
möjliga värde vid klinisk användning har vi knutit
ett mycket framstående Advisory Board till det
pågående forskningsprojektet inom digital patologi,
DESUTO. Rådgivarna är:
– Professor Anil Parwani, expert prostatacancer
– Dr Jeroen van der Laak, expert inom deep
learningbaserad analys av patologibilder
– Dr Dan Ciresan, pionjär inom deep learningteknologi
– Professor Junya Fukuoka, expert lungsjukdomar
– Professor Fredrik Pontén, expert hudcancer.
DESUTO-projektet har fått finansiering genom
Eurostars-2 Joint Program och utgör grunden till
vår framtida produktportfölj inom digital patologi.

AFFÄRSMODELL OCH STRATEGIER

OEM-försäljning

Två marknader

Slutkundsförsäljning

Status

• Hög bildkvalitet bidrar till
bättre diagnostisering
• Bildförbättring gör det
möjligt att använda lägre
doser inom röntgen
• Kunderna kommer snabbare till marknad och minskar FoU kostnaderna

Värde

Digital patologi

Vår affärsmodell
bygger på att, utifrån
vår teknologi och vårt
know-how, skapa
värde framförallt inom
bildanalys och AI,
genom att förbättra
effektivitet och
precision i sjukvården

Medicinsk bild

Värde

• Global marknadsledare
• Stabil kundbas
• Expertis inom
bildkvalitet
• GOP teknologi och en
produktportfölj
• AI-kompetens och patent
• Lönsam kärnverksamhet
som genererar positivt
kassaflöde
Status

• Sparar tid och ökar
effektiviteten för
patologerna
• Mer konsistenta
utvärderingar, oberoende av patolog
• Högre precision i
cancerdiagnostiken

• Produktutveckling
pågår
• Första produkten klar i
slutet av 2018
• Samarbete med
forskningsgrupper och
kliniker
• Etablerat Advisory
Board
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PRODUKTER

MEDICINSK BILD

Marknadsledande
mjukvara för bildförbättring
ContextVisions avancerade bildförbättringsprodukter för ultraljud, MR, röntgen och
mammografi används av globala tillverkare (OEM) i hela världen. Våra kunder vet att
de kan lita på att vår teknologi fungerar och att den underlättar den diagnostiska
processen. Vi var branschpionjärer för flera decennier sedan och är fortfarande
ledande. Vår produktportfölj utvecklas ständigt för att möta nya krav.

16

Ultraljud 2D bildförbättring ger
utmärkt bildkvalitet
US PLUSView 2.0 erbjuder bildförbättring av 2D
ultraljudsbilder från en stor mängd modeller och kli
niska tillämpningar. Genom möjligheten att framhäva
specifika anatomiska egenskaper kan läkare och
andra användare snabbt ställa korrekta diagnoser.
Våra produkter anpassas till olika kliniska användningsområden inom kvinnohälsa, allmän radiologi,
hjärt-kärlsjukdomar och olika applikationer inom
primärvården.
Under 2017 lanserades en ny produkt, VolarView™,
för handhållna ultraljudsapparater som nu används i
allt högre grad i primärvården. VolarView™ går
att använda på olika surfplattor och smartphonebaserade system samt på olika specialdesignade
små ultraljudsenheter.

Närmre verkligheten - 3D / 4D
ultraljudsbildvisualisering
REALiCE är ett unikt sätt att visualisera 3D / 4D
ultraljudsbilder. Mjukvaran kan exempelvis skapa
en fotografilik bild av ett foster. Bilden kan också
presenteras på olika sätt för att ge användaren den
information som är nödvändig för korrekt fosterdiagnostik.

Bildbehandling för 3D / 4D Ultraljud ger
mer fullständig diagnostisk information
GOPiCE var den första produkten för realtidsfiltrering i 3D inom industrin, vilken ger avancerad
bildförbättring av ultraljudsvolymer.
Den andra generationen GOPiCE 2.0 skapar en
ännu tydligare bild. Genom den bildkvalitet som då
erhålls kan man lättare se olika vävnader och strukturer, vilket underlättar diagnosticering och ger
ökad effektivitet.

Överlägsen bildkvalitet i röntgen, förbättrad
effektivitet och högre noggrannhet
GOPView XR2Plus är en marknadsledande
mjukvara för bildförbättring inom digital röntgen.
Denna produkt ger stabilt hög bildkvalitet vid daglig
användning för olika anatomier.
Olika tilläggsmoduler erbjuder ytterligare fördelar,
såsom exempelvis automatisk övervakning av
röntgenexponeringen under undersökningen för att
värna om patientsäkerheten.
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Tillförlitliga och snabba diagnoser genom
MRI-bildbehandling i världsklass
Genom att förbättra de fina strukturerna i MRbilden, hjälper vår GOPView MRI2Plus-produkt
medicinska experter att separera sann bildinformation från falska data. Med hjälp av utmärkt kontrast
kan grå separeras från vit materia i hjärnan, vilket är
av stort diagnostiskt värde.

PRODUKTER

Bildbehandlingen skapar också högsta möjliga bildkvalitet vid exponering med låga doser, vilket är av
särskilt stor vikt då man röntgar barn.
Under 2017 uppdaterades röntgenprodukten
genom att lägga till nya funktioner som tillgodoser
specifika krav inom ortopedi.
God bildkvalitet vid mammografi för alla
typer av bröstvävnad
GOPView Mammo3 bildförbättringsprogram för
mammografi innehåller en rad olika funktioner, både
för screening och för diagnos.
Mammografibilder är särskilt svåra att bedöma
i viss typ av bröstvävnad, så kallade täta bröst. I
dessa fall synliggörs mer detaljer med hjälp av vår
specialanpassade kontrastfunktion.
FÖRSÄLJNING PER
PRODUKTKATEGORI 2017, %
9

3

Bildförbättring i realtid medger lägre
doser i interventionsradiologi
Röntgenutrustning används numera ofta för att
kunna följa förloppet vid vissa typer av kirurgiska
ingrepp. Bildkvalitet och bildprocessningshastighet
är då kritiska aspekter. I ContextVisions produkter
används speciella algoritmer som förbättrar bilden
i realtid på ett sätt som överträffar standardkraven
och ger en bättre bild av viktiga strukturer,kateterspetsar och stentar. På så sätt kan man få ännu
högre kvalitet på bilden vid en viss stråldos, eller
alternativt upprätthålla tillräcklig bildkvalitet vid en
lägre dos, vilket är önskvärt.

FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING
ULTRALJUD 2017, MSEK

12
61,5

51,3

16
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D I G I TA L PATO L O G I

Martin Hedlund, CTO, ContextVision

”Vi ska bli
nummer ett”
En dator är inte trött för att det är måndag
morgon eller fredag kväll. Vi människor
kroknar när arbetet blir för monotont, medan
datorer jobbar på outtröttligt. Maskiner är
– i det fallet – bättre än människan.
Att tävla inom algoritmutveckling har blivit ett sätt
att mötas, och mäta krafterna, för forskarteam och
kommersiella företag verksamma inom bildanalys
och artificiell intelligens. ContextVision har klart
och tydligt visat att man är med i leken. En sjunde
plats i tävlingen Camelyon17, som pågick mellan
december 2016 och april 2017, var det näst högst
rankade kommersiella bidraget. Men för bolagets
Chief Technical Officer Martin Hedlund, som även
är en av grundarna, är målet tydligt.
– Vi ska bli nummer ett. Camelyon går att likna vid
ett OS i bildbehandling och där vill vi vara i topp. För
att nå dit behöver vi de allra bästa AI-ingenjörerna i
vårt team. Vi har bland annat knutit Dan Ciresan till
vår Advisory Board. Dan är en pionjär inom området
och har vunnit många tävlingar, framförallt AMIDA
år 2013, där det deep learning-nätverk han byggde
var oerhört kraftfullt och har refererats till i många
sammanhang, säger Martin.
Det finns flera orsaker till att ContextVision har
valt att delta i tävlingar. En orsak är att en tävling
samlar alla utvecklare och algoritmexperter kring
ett och samma problem. De bästa delar med sig av
sina tankar och idéer och det blir ett slags intern
kompetensutveckling. En tävling erbjuder också
tillgång till ett kvalitativt dataset, vilket är nödvändigt och svåröverkomligt för AI-utvecklare i dag.
Den externa exponeringen som en tävling innebär
är också en fördel. När bolaget placerar sig bra ökar
det möjligheten att attrahera de främsta talangerna.
Genom tävlingen lär sig bolagets team av de andra
tävlingsdeltagarna. De olika lösningarna ger nya
uppslag och idéer.
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– Sen är ju själva tävlingsmomentet både inspi
rerande och utmanande. Att tävla mot de bästa
i världen med en skarp deadline gör att vi måste
prestera på topp. Det här området är fortfarande
outforskat. Det är lite som förr i tiden när delar av
världskartan fortfarande var vit. Vi är pionjärer med
stora upptäckter framför oss, säger Martin.
Att tävla är inte en separat del av forsknings- och
utvecklingsverksamheten på ContextVision. De
verktyg och nätverk som byggdes under Camelyon
har redan kommit till användning i bolagets produktutveckling. Man har även gått igenom alla andra
tävlingsbidrag och tittat på olika lösningar. Genom
att bygga ut klustret av kraftfulla GPU-datorer kan
bolaget nu köra algoritmer på samma nivå som det
vinnande bidraget i tävlingen.
– Det är ett mycket öppet klimat inom AI och deep
learning just nu. Alla har börjat inse att vi kommer
snabbare fram om vi hjälps åt. Många lägger ut
källkoder så att man själv kan göra egna experiment
och det gör att utvecklingen går i en rasande fart.
Bara på ett par veckor händer det massor. Var vi kommer att befinna oss i slutet av nästa år är omöjligt att
förutspå men ett är säkert och det är att vi kommer
att veta mycket mer än vi vet i dag, säger Martin.

PRODUKTER

Feng Gu, utvecklare, ContextVision

Med möjlighet
att bota
Uppdraget är tydligt. Att förmedla kunskap från
människa till maskin och utveckla tidsbesparande
hjälpmedel som bidrar till mer kunskap och
kompetens. För de som jobbar med forskning och
utveckling på ContextVision är bilden i fokus.
ContextVisions forskningsinsatser utgår från
Linköping. Där arbetar en dedikerad grupp människor som lägger all sin tid på att få datorn att svara
på den enkla frågan – har patienten cancer eller inte?
Och hur allvarlig är cancern, i de fall man upptäcker
en tumör. Allt baserat på bildanalys.
– Cancer ser olika ut beroende på vilken typ det
handlar om. För oss innebär det att vi måste ha
tillgång till massor av riktigt bra bilder för att kunna
skapa algoritmer som levererar ett korrekt svar.
Det säger Feng Gu, utvecklare och anställd inom
algoritmgruppen på ContextVision. Han jobbar i ett
sammansvetsat team. På de dagliga scrum-mötena *
diskuteras utmaningar, resultat och nya idéer.

teamet jobbar nära varandra. Kommersiell gångbarhet är en aspekt som är med från start.
– För att få deep learning-nätverk att fungera
behövs kraftfulla datorer. I Linköping har alla som
jobbar med detta hjälp av mycket kraftfull hårdvara. Vi har ett kluster som är en slags sammansatt
maskin som kan bearbeta data. Vårt jobb är att
träna våra modeller och utveckla produkter som
översätter algoritmerna till något som bidrar i den
kliniska verkligheten. För mig är bilderna egentligen
bara bilder och jag tittar på dem ur ett rent tekniskt
perspektiv. Men självklart tänker jag också på vad
det är vi jobbar med och vad vi har möjlighet att
åstadkomma här, säger Feng.

– När jag var tio år gammal var jag intresserad av
programmering och trodde att jag skulle bli mjukvaruutvecklare. Men deep learning är ett område som
är mer kreativt och utmanande i dag. Jag lockas av
möjligheten att kunna bidra till mänskligheten och är
övertygad om att det är inom artificiell intelligens som
de största förbättringarna kommer att komma inom
en snar framtid, säger Feng.

De algoritmer som kommer att ligga till grund för
en produktlansering under 2018 genomgår nu en
rad förstudier. Det skall göras rigorösa tester och
utvärderingar både internt och externt. ContextVision har etablerat samarbete med fyra av världens
främsta sjukhus inom digital patologi. Det är laboratorier som har kommit långt i digitaliseringen av
sitt arbetssätt och är intresserade av att testa den
teknik som ContextVision utvecklar.

Gruppen som Feng jobbar i har gjort stora framsteg
under året. Utöver de dagliga mötena presenterar
varje gruppmedlem veckovis vad som åstadkommits,
lästips eller annan inspiration. Arbetssättet främjar
kunskapsöverföring inom gruppen och en miljö där
nya idéer testas snabbt. Man har också lagt stor
vikt vid att forskningsteamet och det kommersiella

– Det vi utvecklar just nu är det första steget mot
något mycket stort. En bild innehåller mycket
information men den informationen är krävande att
analysera för en människa. En tränad dator däremot
kan se mönster i olika vävnader. Bilden kommer i
framtiden bli ett än mer kraftfullt redskap i kampen
mot sjukdomar, säger Feng.

*S crum är en metodik för systemutveckling. Ordet “scrum” kommer från rugbyn, och är ett moment när bollen sätts i spel. Metoden fokuserar på vad
som ska utvecklas, snarare än hur man rent praktiskt programmerar. Den kännetecknas av fokus på kundnytta och kundkommunikation. Alla, även
slutkunden, ser vilket arbete och vilka prioriteringar som görs.
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Fokus på kompetens
Vi bygger organisation utifrån våra långsiktiga mål. Det ger fokus på affären
och bidrar till att vi får rätt person på rätt plats. Vår framgång är beroende av
ett stort humankapital och en stark företagskultur som främjar samarbete
och nyskapande.
Vi utvecklas fort nu. Den som väljer att jobba på
ContextVision kommer under åren framöver att
ingå i team som präglas av nytänkande och få en
möjlighet att vara med och bygga en helt ny produktportfölj. För att nå dit behöver vi tänja på våra
gränser. Som anställd innebär det att man står inför
stimulerande utmaningar.
Hos oss består arbetsgrupperna av mycket
kompetenta individer med expertkunskaper inom
sina respektive områden. Vi arbetar agilt för att
klara av att hantera den utveckling som sker inom
AI-tekniken nu, och för att det tar fram det bästa i
vår organisation. Vi uppmuntrar till engagemang,
teamkänsla och målfokus.
Delegerat ansvar
Vi är i en tillväxtfas och kommer att fortsätta
rekrytera framöver. Alla avdelningschefer ansvarar
själva för rekryteringarna. Energi och rätt personlighet är viktiga komponenter och när vi nu skall ut
på en ny marknad behöver vi också ny kompetens.
Kontoret i Linköping byggs om för att ge plats för
fler personer och för att skapa en stimulerande
arbetsmiljö.
Samtidigt som vi går framåt och bygger nytt är vi
måna om att ta vara på det vi har. Organisationen
arbetar med behov på två olika marknader men för
personalens del innebär det mycket samarbete över
gränserna. Erfarenheter från vår existerande verksamhet och från vårt nya område ska främja produktutvecklingen inom båda fälten. Utbytet mellan

Kompetens och kommunikation
Vi fortsätter att utveckla vår kompetens inom
forskning och utveckling. Det är vår enskilt största
avdelning och den kompetens de besitter är central.
Vi jobbar kontinuerligt med att rekrytera toppkompetens men lånar också in expertkonsulter. Vi har
en utarbetad modell för att ta hand om personal
från andra länder och se till att de integreras i
organisationen och samhället. Det är fantastiskt
att vi lyckats få medarbetare att flytta till Sverige
för att jobba hos oss och vi ser till att stötta dessa
personer fullt ut. Vår internationella prägel är en av
våra styrkor.
Vi lägger stor vikt vid god internkommunikation
och kontinuerligt lärande, vilket gör att förändringar
går att genomföra snabbt. En god intern dialog och
teamarbete är något vi månar starkt om. Dagligen
diskuteras olika frågor med kollegor både utanför
och inom de arbetsgrupper som gemensamt driver
ett projekt. De olika teamen inom forskning- och
utvecklingsavdelningen delar regelbundet med
sig av sina resultat och beskriver hur projekten
fortlöper. Även anställda på andra avdelningar redo
visar nya erfarenheter för alla, exempelvis efter
besök på en mässa eller kongress.

ANTAL ANSTÄLLDA VID ÅRETS SLUT

KOMPETENT TEAM

50
45

35
30

41%

av FoU-teamet har tagit doktorsexamen

40

20

olika grupper i personalen är en nyckelfaktor för
framgång. Det är också viktigt att enskilda
anställda får möjlighet att utvecklas. Vi är måna
om att uppmuntra det och att låta medarbetare
få både frihet och ansvar.

2015

2016

2017
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Nikolay, utvecklare

Den goda roboten
Terminator var den första robot som Nikolay kom i
kontakt med. Sedan dess har robotar varit ett tema
i hans liv. Idag drömmer han om att skapa en god
robot som upptäcker sjukdomar innan de debuterat,
arbetar preventivt och avlastar vården.
Men hans barndomsdröm handlade faktiskt om att
skapa en dammsugarrobot. Den drömmen förverk
ligade han för några år sedan då han jobbade på
Samsungs huvudkontor i Seoul. Och frågan är
inte om – utan när – drömmen om en teknik som
upptäcker sjukdomar blir verklighet.
– På ContextVision utvecklar jag algoritmer för den
produkt inom digital patologi som skall bli klar nästa
år. Vi tränar, testar och utvärderar de neurala nätverk vi har byggt. Vi jobbar väldigt tätt tillsammans
i gruppen och diskuterar dagligen utvecklingen av
projektet, säger Nikolay.
För Nikolay var beslutet att ta en tjänst hos
ContextVision ganska lätt. Han ville jobba med
något som är viktigt för samhällsutvecklingen och

det kravet uppfyller ContextVision. Förutom ett tätt
samarbete med kollegorna i algoritm-gruppen är
Nikolay också ofta i kontakt med patologer för att
förstå den kliniska vardagen som gruppens arbete
ska användas i.
– Det vi gör här känns meningsfullt. Och arbetsmiljön på kontoret är väldigt inkluderande och positiv.
Har man fastnat i arbetet finns det alltid någon som
kan bidra med goda råd och behöver man en paus
kan man alltid få med sig någon på ett träningspass.
ContextVision är en arbetsplats som är gjord för
att vi anställda ska kunna leverera vårt allra bästa,
säger Nikolay.

Cristina, projektledare

Digital patologi kommer att
förbättra livskvaliteten radikalt
Cristina ansvarar för ContextVisions projekt inom
området digital patologi. Hon är spindeln i nätet
som ska lotsa hela teamet från utveckling till
färdig produkt.
– Det här är ett drömjobb. Den fasen vi befinner
oss i just nu är fantastiskt spännande. Det finns
så många möjligheter för tillämpning av AI-teknik
att det är svårt att förutsäga i dag hur det kommer
att se ut bara några år framåt i tiden. Vi har en unik
möjlighet att förbättra livskvaliteten radikalt för
många människor, säger Cristina.
I Cristinas roll är det viktigt med kunskaper både
inom teknik och projektledning. För att föra samman olika specialiteter och funktioner krävs både
framåtanda och kontroll på detaljerna. För Cristinas

del innebär jobbet en kombination av självständigt
arbete, teamarbete och samarbete med externa
aktörer.
– ContextVision är ett härligt gäng med spetskompetens i alla led. Alla är väldigt engagerade och
motiverade. I gengäld får vi anställda en stor frihet
att vara kreativa och själva utforma våra roller. Det
är eget ansvar som gäller här och det passar mig
perfekt, säger Cristina.
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Hållbarhet
ContextVisions produkter bidrar till att öka säkerheten i diagnoser och val av
behandling. Företagets vision är att diagnos av cancer och andra sjukdomar
skall ske snabbt, alltid vara rätt och kosta mindre. Utöver att stödja hälso- och
sjukvården jobbar företaget också med att se till att detta sker på ett så hållbart
sätt som möjligt.
Effektivisering av hälso- och sjukvården
ContextVisions framgång sedan start har gett oss
möjlighet att investera i ny forskning och utveckling av teknologier som kan skapa värde för våra
kunder och för samhällen världen över. Hälso- och
sjukvården är under högt tryck med en allt större
åldrande befolkning och begränsade resurser att
hantera följderna. Kontinuerliga produktivitetsförbättringar är ett måste för att kunna fortsätta att
leverera vård med hög standard. Rätt diagnos är
en förutsättning för rätt behandling. I dag underlättar vi den diagnostiska processen genom att vår
mjukvara förbättrar kvaliteten på medicinska bilder.
Digitaliseringen har effektiviserat radiologin och
modernt ultraljud har gett ökad tillgång till diagnostiska bilder i primär- och akutvård. I den här utvecklingen har ContextVisions bildförbättringsprogram
spelat en viktig roll och vår ambition är att omsätta
vårt nya know-how, inom artificiell intelligens, till
många olika typer av produkter framöver.
Vi förbereder också produkter inom digital
patologi, ett område som genomgår en liknande
transformation som radiologi redan genomgått.
ContextVisions främsta bidrag till hållbarhet
kommer av att vi applicerar vår stora kunskap inom
området digitala bilder och artificiell intelligens för
att öka effektivitet inom hälso- och sjukvården.
Regleringar
ContextVision levererar mjukvarulösningar till
tillverkare inom medicinteknikindustrin. Det är
en industri som är starkt reglerad och företaget
hanterar sina produkter på ett sätt som faller inom
gällande lagar och regler och enligt önskemål från
enskilda kunder.
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ContextVision har ett väl etablerat kvalitetssystem
som är certifierat enligt EN ISO 13485:12, en
internationell standard som täcker tillverkning av
medicinsk utrustning.
Under 2017 infördes flera förändringar av regler
inom EU rörande vår verksamhet. ContextVision är
fullt införstådda med effekterna av dessa föränd
ringar och har inkorporerat dessa i företagets
processer och riktlinjer.
Social och miljömässig hållbarhet
Vi försöker alltid att minimera resursåtgången på
våra kontor och när vi reser. Vi hanterar våra kunder
utifrån väl utvecklade rutiner och våra anställda
håller en hög nivå av socialt ansvarstagande i alla
våra relationer. Våra anställda behandlas jämlikt
och ingen form av diskriminering accepteras. Varje
individ respekteras både inom företaget och hos
våra kunder och samarbetspartners.
Uppförandekod
Vår uppförandekod definierar hur vi förhåller oss till
samhället och relevanta lagar och regler. Genom att
ha rätt kompetens kan vi säkerställa att företaget
följer de regler som gäller för finansiell rapporte
ring, anställningsvillkor och anställdas rättigheter.
Vi strävar efter att uppnå den högsta möjliga
nivån av produktsäkerhet och konfidentialitet.
ContextVision ska undvika intressekonflikter och
alltid respektera lagstiftning rörande konkurrens
och insiderhandel. Vi ska också undvika allt samröre
med någon form av korruption.

HÅLLBARHET

Mats Olsson, Kairos Future

AI avlastar
vården
Samtidigt som introduktionen av nya
AI-tekniker inom hälso- och sjukvården
förväntas accelerera, växer också
acceptansen bland alla berörda. I
utformandet av en framtidens vård
kan AI ge oss de verktyg vi behöver
för att hantera befintliga och framtida
samhällsutmaningar.
Hur vill vi som samhälle att hälso- och sjukvården
ska se ut i framtiden? Och hur ska vi hantera de
utmaningar som en åldrande befolkning och höga
vårdkostnader innebär? Det är frågor som många
brottas med över hela världen i dag.
– I utvecklade länder har vi en slags lyxkonsumtion
av vård. Det innebär att samhället betalar mycket
för att hantera enkla åkommor som lika gärna hade
kunnat behandlas hemma, på ett apotek, eller via
en distansbaserad lösning. När medborgarnas
beteende förändras behöver också sjukvården
anpassa sitt arbetssätt. Det måste finnas alternativa vårdmodeller så att olika sorters patienter kan
behandlas på effektivast möjliga sätt, säger Mats
Olsson, Director Health & Healthcare på Kairos
Future.
Den goda nyheten är att det verkar som att det
finns en växande förståelse bland människor för
att maskiner i vissa fall kan erbjuda vård som mot
svarar, eller till och med överträffar, den mänskliga
kompetensen.

– Redan i dag kan vi med hjälp av avancerad bildteknik se flera år i förväg om en person kommer
att drabbas av demens exempelvis. Det ger oss
verktyg för att arbeta preventivt och kan fördröja
sjukdomsutbrott och styra vårdinsatser dit de gör
störst nytta, säger Mats Olsson.
När AI tar över vissa typer av uppgifter förändras
också läkarrollen. Tid frigörs och mer kraft kan
läggas på en mer coachande roll, där man hjälper
till att tolka, ge anvisningar och tips utifrån ett mer
holistiskt perspektiv.
– AI hjälper till att reducera vissa villkor som tidigare
varit svåra att ta sig runt. Till exempel kan tekniken
erbjuda vård som är platsoberoende och med
tillgänglighet dygnet runt. AI kan också ta vara på
journalhistorik och snabbt fånga upp det essentiella
om en patient, en uppgift som tidspressade läkare
många gånger inte hinner med, säger Mats Olsson.
Hälso- och sjukvården är en sektor som genererar
mycket data. Att ta tillvara den datan, bygga smarta
lösningar och implementera dem är nyckeln till att
lösa den situation som i många länder har lett till en
ohållbar budget inom hälsosektorn.
– Vi kommer att märka av digitaliseringens brutalt
disruptiva kraft i samhället. När människor föränd
rar sitt beteende måste företag och stat hänga
med och fånga upp utvecklingen för att hitta de
lösningar som gagnar oss alla och gör samhället
starkare, säger Mats Olsson.
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FLERÅRSÖVERSIKT

Flerårsöversikt
KSEK

2017

2016

2015

2014

2013

80 512
-1 972

81 917
5 769

72 237
6 952

64 398
6 877

61 277
6 167

Resultat efter finansiella poster

-1 978

5 767

6 952

7 027

6 343

Årets resultat

-1 706

4 253

5 338

5 421

4 880

10 778

14 628

17 540

16 543

12 358

3 742

527

537

704

459

376

323

254

985

1 143

Omsättningstillgångar

64 170

63 820

54 181

45 107

43 347

Summa tillgångar

79 066

79 299

72 512

63 340

57 307

Eget kapital

45 531

Koncernens resultat och ställning
Nettoomsättning
Rörelseresultat

Koncernens balansräkning
Immateriella tillgångar
Materiella tillgångar
Finansiella tillgångar

59 347

61 426

57 036

50 753

Långfristiga skulder

1 122

1 508

1 194

759

363

Kortfristiga skulder

18 597

16 365

14 282

11 828

11 413

Summa skulder och eget kapital

79 066

79 299

72 512

63 340

57 307

Kassaflöde
Löpande verksamhet

1 948

9 527

9 156

10 373

7 663

Investeringsverksamhet

-4 532

-2 260

-4 647

-8 403

-3 219

Förändring i kassa och likvida medel

-2 584

7 266

4 509

1 971

4 444

Nyckeltal
Soliditet, %

75,1

77,5

78,7

80,1

79,5

Rörelsemarginal, %

-2,4

7,0

9,6

10,7

10,1

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

-2,5

7,0

9,6

10,9

10,4

-2,8

7,2

9,9

11,3

11,3

7 736 750

7 736 750

7 736 750

7 736 750

7 736 750

Resultat per aktie

-0,22

0,55

0,69

0,70

0,63

Resultat per aktie efter utspädning

-0,22

0,55

0,69

0,70

0,63

57,50

49,50

26,40

21,90

14,30

Börskurs (NOK) 31 december

DEFINITIONER
Soliditet Eget kapital i procent av totala tillgångar.
Rörelsemarginal Rörelseresultat 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

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för ContextVision AB (publ), med
organisationsnummer 556377-8900, avger härmed följande årsredovisning
för tiden: 2017-01-01 – 2017-12-31. 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 medicintekniskt mjukvarubolag som specialiserat sig på bildanalys och artificiell
intelligens. ContextVision är global marknadsledare
inom bildförbättring och en mjukvarupartner till
ledande tillverkare av bildteknik över hela världen. Dess banbrytande teknik hjälper läkare att
tolka medicinska bilder, en avgörande grund för
bättre diagnos och behandling. ContextVision var
branschpionjär för mer än 30 år sedan och satsar
kraftigt på forskning och utveckling för att utveckla
nya applikationer med hjälp av den senaste tekniken
inom artificiell intelligens och för att expandera in
i den nya, snabbväxande digitala patologimarknaden. Den första produkten inom det nya området,
ett stöd vid diagnos av prostatacancer, beräknas bli
klar under slutet av 2018. De stora investeringarna i
forskning och utveckling under 2017 har lagt grunden för att den ambitiösa planen ska lyckas.
Väsentliga händelser under året
Under 2017 har bolaget fortsatt investera kraftigt
i forskning och utveckling. Avsikten med investeringarna är dels att utveckla en bredare teknologisk
bas bland annat med hjälp av artificiell intelligent,
vilket i sin tur ger förutsättningar för att utveckla
nya, konkurrenskraftiga produkter och förbättra
befintliga produkter. Dessutom läggs grunden för
utvecklingen av nya produkter för digital patologi, en snabbt växande marknad, med mycket
god tillväxtpotential för bolaget. Sedan 2015 har
ContextVision drivit ett samarbetsprojekt inom
digital patologi, tillsammans med the University of
Applied Sciences and Western Arts i Schweiz. Projektet är delvis finansierat av Eurostars och under
2017 har bolaget erhållit ett bidrag på MSEK 1,3.
Bidraget har bokförts som en kostnadsminskning
i fjärde kvartalet. För att stötta de pågående projekten inom digital patologi och säkra tillgången till
adekvat data har nya samarbetsavtal tecknats med

bland annat ALAB Plus, som är en av Polens största
leverantörer av patologitjänster, och med SciLife
Lab, som är ett svenskt forskningscenter.
För att behålla sin position som marknadsledare
inom bildförbättring har bolaget ständigt ett högt
fokus på att utveckla nya och uppgradera befintliga
produkter. Under 2017 har produktutvecklingen
fokuserat på vidareutveckling av produktportföljen
inom 2D ultraljud, framförallt genom en anpassning till nya plattformar. Under året lanserades en
version av produkten, och ytterligare en version
var vid årsskiftet i slutfasen av utvecklingen och
lanserades under första kvartalet 2018. Nivån på
aktiveringarna har varit lägre än föregående år,
beroende på att bolaget intensifierat satsningen på
ny forskning. Under 2018 förväntas flera projekt
gå in i utvecklingsfas varför nivån på aktiveringar
högst troligt kommer att öka igen.
ContextVision har under året beviljats tre patent.
Ett patent avseende en ny teknologi för att visualisera ultraljudsbilder i 3D, samt två patent i USA,
varav det ena omfattar en ny s.k. ”deep learning”teknologi. Det senaste patentet gäller en ny
generell metod för övervakad deep learning för att
automatiskt optimera bildkvalitet.
Årets intäkter 2017 uppgick till MSEK 80,5
(81,9), vilket är den näst högsta försäljningen
någonsin. Framförallt har försäljningen av
ultraljudsprodukter ökat, vilket också är bolagets
största produktområde. Rörelseresultatet uppgick
till MSEK -2,0 (5,8), vilket speglar den ökade investeringen i forskning och utveckling.
Styrelse och ledning
Vid den ordinarie årsstämman i maj 2017 omvaldes
hela styrelsen. Styrelsen har 5 medlemmar, och det
har hållits 10 styrelsemöten under året. Under året
har 20 procent av styrelsen bestått av kvinnor och
80 procent av män.
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		Aktieinnehav
Styrelsemedlem
Antal möten
2017.12.31
Erik Danielsen
9
4 500 genom
(ordförande)		 ORCA Ventures AG
Magne Jordanger
6
2 248 750 genom
		
Monsun AS
Martin Hedlund
9
831 666
Karin Bernadotte
8
0
Sven Günther-Hanssen
10
851 667

Anita Tollstadius har varit vd under 2017, en position hon innehaft sedan 2010. Hon har varit närvarande vid samtliga styrelsemöten och informerat
styrelsen om företagets verksamhet. Per den 31
december 2017 ägde Tollstadius personligen
7 000 aktier i företaget och ytterligare 10 000
aktier genom Tollstadius & Co AB.
Årsstämma
Den 10 maj 2017 höll ContextVision årsstämma
i Stockholm.
• Årsredovisning och revisionsberättelse för
moderbolaget och koncernen avseende 2016
föredrogs och fastställdes.
• Beslutades att disponera resultatet enligt
styrelsens förslag.
• Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter
och vd ansvarsfrihet.
• Fastställdes ersättning till styrelse och revisor.
• Hela styrelsen omvaldes.
• Omvaldes Ernst & Young AB, Stockholm,
som revisionsbyrå.
Pågående rättsprocesser
ContextVision har inte varit inblandad i någon rättsprocess under 2017.
Kortfristiga fordringar och kundförluster
ContextVisions produkter säljs över hela världen till
OEM-kunder (Original Equipment Manufacturer),
bolaget har en stark kundbas och långsiktiga kundrelationer. De kortfristiga fordringarna vid årets slut
uppgick till 23,3 MSEK (20,6). I det fjärde kvartalet
2016 gjordes en reservation på 1,3 MSEK avseende
en trolig kundförlust, vilken fastställdes under slutet
av 2017. Reserveringen avsåg en enskild kund. Inga
nya kundförluster har konstaterats för 2017.
Forskning och utveckling
Enbart produktutveckling som uppfyller kraven
för aktivering bokförs som immateriella tillgångar.
Totala aktiverade kostnader för 2017 uppgår till
MSEK 1,0 (2,0), och hänför sig till 2 olika projekt.
Under det första kvartalet färdigställdes utvecklingen av den befintliga produkten för 2D-ultraljud
för en ytterligare plattform. Ytterligare en version
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av produkten för androidbaserade system pågick
vid årets slut, och den beräknas färdigställas under
första kvartalet 2018.
Under 2017 har ContextVision intensifierat
sina forskningsaktiviteter ytterligare, jämfört med
tidigare år, i avsikt att implementera nya teknologier
och expandera till en ny marknad, digital patologi.
Kostnaderna för denna forskning uppfyller inte IFRS
krav för aktivering och har därför heller inte aktiverats. De uppkomna forskningskostnaderna för 2017
uppgick till MSEK 20,9 (15,6) vilket överensstämmer helt med den uttalade strategin, även om det
innebär en stadig ökning sett över de senaste åren. I
beloppet är inräknat ett bidrag på MSEK 1,3, vilket
bokförts i form av en kostnadsreduktion. Forskningsprojekten kommer att pågå även under 2018, men
en första produkt för den nya marknaden beräknas
lanseras i slutet av 2018, och det projektet beräknas
därför gå in i utvecklingsfas och uppfylla kraven för
aktivering under första halvan 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
företagets andel av bidraget uppgår till KEUR 404.
Bidraget betalas ut under en treårsperiod, och den
första utbetalningen erhölls under 2015. ContextVision fick den andra utbetalningen under det fjärde
kvartalet 2016 och en tredje utbetalning på MSEK
1.3 under det fjärde kvartalet 2017. Totalt har
företaget erhållit MSEK 3.2 av det totala bidraget
per december 31, 2017. 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. Sedan 2016 omfattar forsknings
projektet även andra cancerformer.
Utöver det nämnda bidraget har bolaget under
året erhållit ett mindre statligt bidrag på TSEK 38
avseende ett samarbetsprojekt i syfte att utveckla
och publicera en öppen bilddatabas med annoterade bilder.
Personal
ContextVision hade totalt 43 (42) fast anställda
i koncernen vid året slut, varav 41 personer var
anställda i Sverige och 2 personer var anställda
utomlands. Genomsnittligt antal anställda i koncernen under 2017 var 44 (40) personer. Av de
totalt 44 anställda, fördelar sig 24 på forskning och
utveckling, 14 på försäljning, marknadsföring och
kundsupport, samt 6 på administration och

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

regulatoriska frågor. ContextVisions har kontor i
Linköping, Sverige, samt i Stockholm, Sverige. Bolaget har lokalanställda i USA och Kina, samt lokala
partners i Japan, Korea och Ryssland. Vid årsskiftet
var 35 procent av företagets anställda kvinnor och
65 procent var män. Personalkostnaden för forskning och utveckling under året, utöver de aktiverade
kostnaderna, uppgick till MSEK 20,9 (19,1).
Vinstandelsstiftelse
År 2011 introducerade styrelsen och bolagets
ledning ett 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 Oslo Börs.
För resultat under perioden 2013 - 2016 hade
stiftelsen per 31 december 2017 förvärvat 81 020
aktier. För år 2017 är avsättningen till stiftelsen
KSEK 435 (KSEK 1 238) och aktieköp kommer
att ske i början av 2018. I enlighet med stiftelsens
regler såldes aktierna från 2012 års avsättning
(totalt 29 300 aktier) under början av 2017, 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.
Bolagets kassaflöde 2017
Koncernens kassa har minskat under året, till följd
av ett negativt rörelseresultat. Kassan uppgick vid
årsskiftet till MSEK 40,3 (42,9).
Valutaeffekter
Bolaget påverkas av förändringar i växelkurserna
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 2017 har förändringar i
valutakurserna haft en genomsnittlig positiv effekt
på omsättningen på 0,8 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, marknads-

föring och företagsledning hanteras från bolagets
kontor i Stockholm. All extern försäljning sker från
moderbolaget.
Dotterbolaget ContextVision Inc. hade vid årsskiftet en anställd, och kontoret finns i Naperville/
Chicago, Illinois. Den anställde är i första hand
ansvarig för försäljning och kundsupport gentemot 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 2018 och framåt
2018 förväntas bli ett händelserikt år för
ContextVision, då flera nyckelprojekt kommer att gå
in i utvecklingsfasens nya skede och nya produkter
planeras lanseras.
ContextVision kommer fortsätta att ha fokus på
utveckling och förbättring av produkter för kärnverksamheten inom medicinsk bildförbättring, med
avsikt att behålla sin position som marknadsledare.
Bolaget ser möjligheter att växa ytterligare inom
området och produktutveckling sker för att möta
kundernas framtida behov. Tack vare nya teknologier inom framförallt artificiell intelligens, ser
ContextVision stora möjligheter att addera ytterligare värde till den befintliga produktportföljen.
Marknaden för produkter för medicinsk bildförbättring förväntas ha en fortsatt måttlig tillväxt. Störst
är potentialen inom ultraljud, som är den mest
dynamiska marknaden.
Parallellt med det kommer produktutvecklingen
inom det nya affärsområdet digital patologi att
intensifieras. Den första produkten inom området,
med inriktning mot prostatacancer, planeras lanseras i slutet av 2018. Därefter kommer produkter
för ytterligare cancerformer successivt att adderas
till affärsområdet. Förutom själva produktutvecklingen kommer organisationen att utvecklas under
2018 för att förbereda introduktionen på den nya
digitala patologi-marknaden i Europa.
Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande (SEK)

Balanserat resultat inklusive fond för
verkligt värde
Årets resultat
Totalt

2017
34 962 658

-233 809
34 728 849

Styrelsen föreslår att SEK 34 728 849 överförs
i ny räkning 2018.
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ContextVisions aktie
ContextVisions aktie
Bolaget hade sammanlagt 7 736 750 aktier per
den 31 december 2017. Det har inte förekommit
några återköp av bolagets aktier under 2017, och ej
heller några andra förändringar i bolagets aktiekapital. 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.

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

Fritt överlåtbara aktier
Det finns inga restriktioner i bolagsordningen för
handel med bolagets aktier.

Ägarförhållanden
Bolaget är sedan 1997 noterat på Oslo Börs, med
beteckningen COV.

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 sker.
Aktieutveckling under året
Under 2017 har aktien fortsatt att öka i värde,
och hade som högst en notering på NOK 77,25.
Från en ingående kurs på NOK 49,50 vid utgången
av 2016, har aktievärdet under året ökat med 16
procent och börskursen slutade på NOK 57,50 den
29 december 2017.
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Aktieinformation
Benämning
Handelsplats
Noteringsår
Börsvärde (vid årsskiftet)
ISIN
Antal aktier
Handelsvaluta

COV
Oslo Stock Exchange
1997
445 MSEK
SE0000371239
7,736,750
NOK

Sektor

Health care

GICS

35103010

CONTEXTVISIONS AKTIE

Aktieägare med större innehav än 1 procent per den 31 december 2017

Antal aktier

Monsun AS

Andel (%)

2 248 750

29,07

Günther Hanssen Sven

851 667

11,01

Hedlund Martin

831 666

10,75

MP Pensjon

664 748

8,60

Bras Kapital AS

349 520

4,52

Auris Holding AS

333 755

4,32

Danske Bank A/S

230 000

2,98

Crown Hill Chartering

225 000

2,91

Stavland Bernt

220 000

2,85

Stavland Anders

172 000

2,22

Sveen Kristian

100 050

1,29

Nordnet Livsforsikring

97 060

1,26

Allocation A/S

88 212

1,14

Øye Gunnar

87 396

1,13

ContextVision AB:s Vinstandelsstiftelse

81 020

1,05

Nielsen Petter

77 423

1,00

1078483

13,90

7 736 750

100,00

Övriga
Totalt antal utestående aktier

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, företagets
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
möjligheter för ContextVision.
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.
Säsongs- och produktionsvarianser
Bolaget påverkas generellt sett inte av säsongsvariationer, men är däremot väldigt beroende av kundernas produktionscykler. Om kunden till exempel
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 tillsättning av resurser.
Forskning och produktutveckling
ContextVision utvecklar avancerad och specialiserad mjukvara för medicinsk bildbehandling, och
företaget 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 analyseras regelbundet inom särskilda produktteam
och av ledningen.
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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förmåga att rekrytera och vidareutveckla kompetenta anställda.
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.
Ränterisk
Koncernens ränterisk hänför sig enbart till banktillgodohavanden, bolaget har inga lån eller övriga
åtaganden som kan medföra en ränterisk.
Valutarisk
Under 2017 uppgick faktureringen i EUR till 66
procent (62 procent) av total fakturering, faktureringen i USD uppgick till 16 procent (16 procent),
och faktureringen i JPY uppgick till 18 procent (22
procent). Bolaget förutser inga större förändringar i
fördelningen mellan valutorna under det kommande
året jämfört med 2017.
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 känslighetsanalysen, v g se tilläggsupplysningar, not 21.
Kreditrisk		
I samband med att nya kundavtal tecknas, görs en
kreditvärdering av kunden. Om frågetecken uppstår
kring kundens betalningsförmåga, tillämpas betalningsgaranti eller förskottsbetalning.
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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
2018 och gäller fram till nästa årsstämma.
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 företaget tillhandahåller produkter till hälsovårdssektorn styrs
det 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, se tabellen på sid 26. 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 styrelsemedlemmar, eller avseende ändring i bolagsordningen. 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
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styrelsen dock inte har för avsikt att göra. Till följd av
den relativt höga aktieägarkoncentrationen, 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 arbetsordning 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 i bolagets kvalitetssystem.
Styrelsen säkerställer sin interna kontroll genom
regelbunden skriftlig rapportering från bolagets
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ledning. Bolagets vd är närvarande vid varje styrelsemöte, och lämnar en rapport över den gånga
perioden 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 21.
Ersättning till styrelsen
Styrelsens ersättning fastställs av årsstämman.
Information om ersättningen lämnas i not 5 i årsredovisningen. Verksamhetens resultat ska inte
avspeglas i nivån på styrelsens ersättning. Per den
31 december 2017 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 företaget en stiftelse. Syftet
med stiftelsen är att bygga ett långsiktigt incitamentsprogram för samtliga anställda i företaget.
Varje år kommer företaget att sätta upp strategiska
och operationella mål, och en årlig utbetalning till
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stiftelsen kommer att göras baserad på hur målen
uppfyllts. Samtliga anställda, inklusive ledande
befattningshavare kommer att få en andel i stiftelsen baserad enbart 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 procent andel i stiftelsen,
baserat på arbetad tid.
För detaljer beträffande ersättning till ledande
befattningshavare, v g 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.

ÅRSREDOVISNING 2017 | CONTEXTVISION

33

FINANSIELLA RAPPORTER

Finansiella rapporter
Koncernens resultaträkning
KSEK

Not

2017

2016

1, 2, 3

80 512

81 917

80 512

81 917

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

-2 235

-2 448

3, 4, 7

-27 942

-23 369

5

-47 429

-45 507

8, 9

Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat

-4 878

-4 824

-82 484

-76 148

-1 972

5 769

Finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa
Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat

6

4

–

-10

-2

-6

-2

-1 978

5 767

272

-1 514

-1 706

4 253

Moderbolagets aktieägare

-1 706

4 253

Genomsnittligt antal aktier

7 736 750

7 736 750

-0,22

0,55

2017

2016

-294

-31

Årets resultat
Varav hänförligt till:

Resultat per aktie före/efter utspädning

Koncernens totalresultat
KSEK

Not

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

34

65

7

Omräkningsdifferens

-145

161

Summa övrigt totalresultat

-374

137

Årets resultat

-1 706

4 253

Summa koncernens totalresultat

-2 080

4 390

Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare

-2 080

4 390
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Koncernens balansräkning
KSEK

Not

2017

2016

8

10 778

14 628

10 778

14 628

3 742

527

3 742

527

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Summa
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

9

Summa
Finansiella och övriga anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran
Övriga långfristiga fordringar

6

53

–

11, 18

323

323

Summa
Summa anläggningstillgångar

376

323

14 896

15 478

576

294

576

294

16 162

17 539

Omsättningstillgångar
Varulager

12

Summa
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

13

Övriga fordringar
Skattefordringar

6

4 002

658

1 618

640

Derivat

21

–

103

Förutbetalda kostnader

14

1 486

1 676

23 267

20 616

21

40 327

42 910

Summa omsättningstillgångar

64 170

63 820

SUMMA TILLGÅNGAR

79 066

79 299

2 084

2 084

2 864

2 864

Summa
Kassa och bank

EGET KAPITAL
Aktiekapital

15

Övrigt tillskjutet kapital
Övriga reserver

183

557

Balanserade vinstmedel och årets resultat

54 215

55 921

Summa eget kapital

59 346

61 426

1 122

1 508

1 122

1 508

Långfristiga skulder
Uppskjuten skatteskuld

6

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder och övriga skulder

16

7 774

3 601

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

17

10 585

12 764

Derivat

21

238

-

Summa

18 597

16 365

Summa skulder

19 719

17 873

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

79 066

79 299
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Koncernens förändring av eget kapital
Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

2 084

2 864

420

51 668

–

–

137

4 253

4 390

31 december 2016/1 januari 2017

2 084

2 864

557

55 921

61 426

Summa koncernens totalresultat
31 december 2017

–
2 084

–
2 864

-374
183

-1 706
54 215

-2 080
59 346

Omräkningsdifferens

Effekt av
valutasäkring

Uppskjuten
skatt på
effekt av
valutasäkring

Summa

1 januari 2016

311

177

-69

420

Årets förändring

161

-31

7

137

KSEK

1 januari 2016
Summa koncernens totalresultat

Balanserade
Övriga vinstmedel och
reserver
årets resultat

Summa

57 036

Allt eget kapital är hänförligt till moderbolagets aktieägare.

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

31 december 2016/1 januari 2017
Årets förändring
31 december 2017

472

146

-62

557

-145

-329

101

-373

327

-183

40

184

Not

2017

2016

-1 978

5 767

4 878

6 164

-229

-24

Koncernens kassaflödesanalys
KSEK

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

8, 9

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

-2 358

-1 399

313

10 508

Förändringar i rörelsekapital
Förändringar varulager

-282

102

Förändring kortfristiga fordringar

-700

-3 448

Förändring kortfristiga skulder

2 617

2 365

Kassaflöde från den löpande verksamheten

1 948

9 527

Kassaflöde från investeringsverksamhet
Investering i immateriella anläggningstillgångar

8

-1 038

-1 976

Investering i materiella anläggningstillgångar

9

-3 494

-215

Återbetalda depositioner
Kassaflöde från investeringsverksamhet
Kassaflöde från finansieringsverksamhet

-69

-4 532

-2 260

–

–

-2 584

7 266

Likvida medel vid årets ingång

42 910

35 644

Likvida medel vid årets utgång

40 327

42 910

Årets kassaflöde

1) Under året har räntor på KSEK 4 (0) erhållits och räntor på KSEK 10 (2) betalats.
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Moderbolagets resultaträkning
KSEK

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

Not

1, 2, 3

Summa

2017

2016

80 512

81 917

80 512

81 917

Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

-2 235

-2 448

3, 4, 7

-31 357

-26 715

5

-44 229

-42 374

Avskrivningar och nedskrivningar av immateriella
och materiella anläggningstillgångar

8, 9

Summa
Rörelseresultat

-4 878

-4 824

-82 700

-76 361

-2 188

5 556

334

275

Finansiella poster
Utdelning från koncernföretag

10

Ränteintäkter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa
Resultat efter finansiella poster

4

–

-10

-2

328

273

-1 860

5 829

Bokslutsdispositioner
Avsättning till periodiseringsfond

19

–

-1 500

Återföring från periodiseringsfond
Summa
Resultat före skatt

19

1 650
1 650
-210

–
-1 500
4 329

Skatt på årets resultat

6

Årets resultat
Utdelning per aktie (SEK)

-24

-985

-234

3 344

0*

0*

2017

2016

-294

-31

* Föreslagen utdelning

Moderbolagets totalresultat
KSEK

Not

Övrigt totalresultat

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

65

7

-229

-24

Årets resultat

-234

3 344

Summa moderbolagets totalresultat

-463

3 320
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Moderbolagets balansräkning
KSEK

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Summa
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Summa
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Uppskjuten skattefordran
Andra långfristiga fordringar
Summa
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Summa
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Skattefordringar
Derivat
Förutbetalda kostnader
Summa
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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Not

2017

2016

8

10 778
10 778

14 628
14 628

9

3 742

527

3 742

527

10

217

217

6

53

0

11, 18

323

323

593

540

15 113

15 695

12

576
576

294
294

13

16 162
4 002
1 618
–
1 459

17 539
658
640
103
1 630

23 241

20 571

6
21
14
21

40 062

42 501

63 878

63 366

78 991

79 601
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Moderbolagets balansräkning forts.

KSEK

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Fond för utvecklingsutgifter
Summa

2017

2016

15, 20

Fritt eget kapital
Fond för verkligt värde
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa
Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Periodiseringsfond
Summa obeskattade reserver

19

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld
Summa avsättningar

6

Skulder
Kortfristiga skulder
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Derivat
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2 084

2 084

15 243

15 243

2 344

1 788

19 671

19 115

-144

85

35 106

32 318

-234

3 344

34 728

35 747

54 399

54 862

5 100

6 750

5 100

6 750

–

23

–

23

16

32

857

16

6 588

2 699

16

1 038

1 316

16

1 054

826

21

238

–

17

10 540

11 728

19 491

17 426

78 991

79 061

Moderbolagets förändring i eget kapital
KSEK

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

1 januari 2016

Årets
resultat

Summa

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

Summa totalresultat

–

–

–

–

-229

-234

-463

Fond för utvecklingsutgifter

–

–

556

-556

–

–

–

Vinstdisposition 2017 års resultat

–

–

–

3 344

–

-3 344

–

2 084

15 243

2 344

35 106

-144

-234

54 399

31 december 2016 / 1 jan 2017

31 december 2017
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Moderbolagets kassaflödesanalys
KSEK

Not

2017

2016

-1 860

5 829

4 878

6 134

-587

-315

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

8, 9

Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapitalet 1

-2 098

-1 272

334

10 376

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändringar i varulager

-282

102

Förändring kortfristiga fordringar

-646

-3 483

Förändring kortfristiga skulder

2 353

1 921

Kassaflöde från den löpande verksamheten

1 759

8 916

Kassaflöde från investeringsverksamhet
Investering i immateriella anläggningstillgångar

8

-1 038

-1 976

Investering i materiella anläggningstillgångar

9

-3 494

-215

Övriga finansiella tillgångar

334

206

-4 198

-1 985

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

–

–

Summa kassaflöde från finansieringsverksamheten

–

–

-2 439

6 931

Likvida medel vid årets ingång

42 501

35 570

Likvida medel vid årets utgång

40 062

42 501

Summa kassaflöde från investeringsverksamhet

Årets kassaflöde

1) Under året har ränta erhållits med KSEK 4 (0) och ränta erlagts med KSEK 10 (2).
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Noter

Alla belopp i KSEK såvida inte annat anges.

Not 1 • Redovisningsprinciper
Bolagsinformation
Koncernredovisningen för ContextVision AB (publ) för år
2017 har godkänts för publicering enligt ett styrelsebeslut
från den 4 april 2018. Koncernredovisningen föreläggs årsstämman för fastställande den 9 maj 2018. 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.
Tillämpning av nya och ändrade redovisningsregler
Följande ändringar i standarder tillämpas för första gången
för räkenskapsår som börjar 1 januari 2017:
Disclosure Initiative: Amendments to IAS 7 har ändrats
och innebär utökade upplysningskrav på förändringar i
skulder som är hänförliga till finansieringsverksamheten.
Upplysningskraven har ingen påverkan för koncernen eller
moderbolaget.
Utgivna standarder och tolkningar som ännu ej
trätt i kraft
Ett antal nya och ändrade IFRS har ännu inte trätt i kraft och
har inte förtidstillämpats vid upprättandet av ContextVisions
finansiella rapporter. Följande standarder träder i kraft den
1 januari 2018 eller senare.
IFRS 9 Finansiella instrument
IFRS 9 omfattar redovisning av finansiella tillgångar och
skulder och ersätter IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering. I likhet med IAS 39 klassificeras finansiella
tillgångar i olika kategorier, varav vissa värderas till upplupet

anskaffningsvärde och andra till verkligt värde. IFRS 9 inför
andra kategorier än de som finns i IAS 39. Klassificeringen
under IFRS 9 baseras dels på instrumentens avtalsenliga kassaflöden, dels på företagets affärsmodell. IFRS 9 inför också
en ny modell för nedskrivningar av finansiella tillgångar. Syftet
med den nya modellen är att kreditförluster ska redovisas
tidigare än under IAS 39. För finansiella skulder överensstämmer IFRS 9 i stort med IAS 39. För skulder redovisade till
verkligt värde ska dock den del av förändringen i verkligt värde
som är hänförlig till den egna kreditrisken redovisas i övrigt
totalresultat istället för i resultatet, såvida detta inte orsakar
inkonsekvens i redovisningen. Ändrade kriterier för säkringsredovisning kan leda till att fler ekonomiska säkringsstrategier
uppfyller kraven för säkringsredovisning enligt IFRS 9 än
enligt IAS 39. IFRS 9 Finansiella instrument träder i kraft den
1 januari 2018 och kommer att tillämpas av koncernen och
moderbolaget från och med detta datum. Finansiella instrument som vid en omvärdering skulle kunna ha en påverkan på
ContextVisions finansiella rapporter förekommer i begränsad
omfattning, varför standarden inte bedöms få någon väsentlig
påverkan på ContextVisions finansiella rapporter.
IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder
IFRS 15 ersätter samtliga tidigare utgivna standarder och
tolkningar som hanterar intäkter med en samlad modell för
intäktsredovisning. Enligt IFRS 15 ska en intäkt redovisas
när en utlovad vara eller tjänst överförts till kund, vilket kan
ske över tid eller vid en tidpunkt. Intäkten ska utgöras av det
belopp som företaget förväntar sig erhålla som ersättning
för överförda varor eller tjänster. IFRS 15 träder i kraft för
räkenskapsår som inleds den 1 januari 2018 eller senare.
Standarden, inklusive ändringar från 2016, kommer att til�lämpas av koncernen och moderbolaget från och med detta
datum. Under 2017 har koncernen utvärderat effekterna av
IFRS 15. IFRS 15 förväntas inte påverka koncernens intäkter och resultat från avtal med kunder som i allt väsentligt
avser försäljning av licenser. Intäkter kommer att redovisas
vid den tidpunkt då kontroll över licensen överförs till kund,
i allmänhet vid leverans. Således bedöms standarden inte
få någon väsentlig påverkan på ContextVisions finansiella
rapporter.
IFRS 16 Leasingavtal
IFRS 16 ersätter IAS 17 från och med 1 januari 2019. Enligt
den nya standarden ska leasetagare redovisa åtagandet
att betala leasingavgifterna som en leasingskuld i balansräkningen. Rätten att nyttja den underliggande tillgången
under leasingperioden redovisas som en tillgång. Avskrivning på tillgången redovisas i resultatet liksom en ränta på
leasingskulden. Erlagda leasingavgifter redovisas dels som
betalning av ränta, dels som amortering av leasingskulden.
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Standarden undantar leasingavtal med en leaseperiod
understigande 12 månader (korttidsleasingavtal) och leasingavtal avseende tillgångar som har ett lågt värde.
Under innevarande år kommer en utredning påbörjas
för att utreda hur IFRS 16 kommer att påverka de finansiella rapporterna för koncernen. I moderbolaget kommer
undantaget i RFR 2 beträffande leasingavtal att tillämpas.
Det innebär att moderföretagets principer för redovisning
av leasingavtal kommer att vara oförändrade.
Övriga ändringar i standarder och tolkningsuttalanden
som träder i kraft från och med 1 januari 2018 bedöms inte
ha någon påverkan på ContextVisions finansiella rapporter.

Förutsättningar vid upprättandet av moderbolagets
och koncernens finansiella rapporter
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 redovisningsprinciper 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.
Dotterföretag 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
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.
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Bolagets kunder är tillverkare av bildgivande medicinsk utrustning, t.ex. 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.

Intäkter enligt nuvarande principer
ContextVision tillämpar följande principer vad gäller intäkter:
Bolagets intäkter utgörs till största del 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, t.ex. 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.
Intäkter från försäljning av tjänster utgörs av tjänster
såsom service och kundanpassning av produkter, dessa
redovisas i den period tjänsterna utförs.
För de avtal som innehåller flera komponenter fördelas
intäkten proportionerligt på avtalets olika komponenter.
Intäkter enligt IFRS 15
Från och med 1 januari 2018 tillämpar koncernen IFRS 15
Redovisning av intäkter.
Försäljning av licenser
Försäljning redovisas när kontrollen över varan överförts
till kunden, vilket sammanfaller med att varan levererats till
kunden och ContextVision har bevis på att kunden godkänt
varan. Intäkten redovisas till det belopp som anges i kontraktet, minus rabatter. Det förekommer ingen finansieringskomponent i kontrakten eftersom kredittiden är som mest
90 dagar, vilket överensstämmer med praxis.
Koncernens licenser klassificeras som en licens som ger
rätt att använda den immateriella tillgången såsom den är
beskaffad vid licensens utgivande (right-to-use). Intäkter från
försäljning av licenser som klassificeras som licenser som ger
rätt att använda redovisas då licensen lämnas över till kunden.
Intäkter från försäljning av tjänster utgörs av tjänster
såsom service och kundanpassning av produkter, dessa
redovisas i den period tjänsterna utförs.
Vissa avtal innehåller flera åtaganden. De delar av ett
kontrakt som inte avser försäljning av licenser utgörs av
service. Kontraktets totala transaktionspris allokeras till
de separata prestationsåtagandena utifrån dess relativa
fristående försäljningspriser. Intäkten från respektive
prestationsåtagande redovisas när prestationsåtagandet
har uppfyllts.
Finansieringskomponent
Koncernen förväntas inte ha några kontrakt med kunder där
perioden mellan överföring av varor och tjänster till kunden
och betalning från kunden överstiger ett år. Som en konsekvens av detta justerar inte koncernen transaktionspriserna
för pengarnas tidsvärde.

NOTER

Segmentsredovisning
Koncernens ledning följer resultatet på en total koncernnivå.
Intäkter följs upp på geografisk nivå och produktområde. Hela
bolaget betraktas som ett segment.
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 två gånger per år 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 två gånger per år
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 utvecklingsperso-

Finansiella instrument enligt nuvarande principer
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 skall
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.

nalen, 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.

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 resultaträkningen.

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 enligt IFRS 9
Från och med 1 januari 2018 tillämpar koncernen IFRS 9
Finansiella instrument. Finansiella instrument klassificeras
i olika kategorier, beroende på avsikten med förvärvet av
den finansiella tillgången. Klassificeringen bestäms vid
ursprunglig anskaffningstidpunkt.
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Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via
resultaträkningen
I denna kategori klassificeras tillgångar som innehas för
handelsändamål, vilket innebär att avsikten är att de skall
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.
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 resultaträkningen.

Finansiella instrument enligt IFRS 9
Från och med 1 januari 2018 tillämpar koncernen IFRS 9
Finansiella instrument.
(a) Klassificering och värdering
Alla finansiella tillgångar som för närvarande värderas till
verkligt värde förväntas även fortsättningsvis värderas till
verkligt värde.
Koncernen har gjort bedömningen att låne- och kundfordringar även fortsättningsvis uppfyller kriterierna för att
redovisas till upplupet anskaffningsvärde.
b) Nedskrivning
Koncernen kommer att tillämpa den förenklade metoden
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för redovisning av förväntade kreditförluster med avseende
på kundfordringar. Detta innebär att förväntade kreditförluster för återstående löptid kommer att beaktas. Bedömningen är att standarden inte får någon väsentlig påverkan
på koncernens reserv för kreditförluster.
c) Säkringsredovisning
Koncernens bedömning är att alla befintliga säkringsrelationer uppfyller villkoren för säkringsredovisning enligt IFRS
9. Eftersom IFRS 9 inte innebär någon ändring i allmänna
principer för säkringsredovisning kommer tillämpningen av
IFRS 9 inte att påverka koncernens finansiella rapporter
väsentligt i detta avseende.

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 kostnadsföres 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
för tilldelning av medel beroende på hur väl operativa och
försäljningsmässiga mål har uppnåtts. Stiftelsen investerar
medlen i ContextVision:s 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.
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.

NOTER

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 skall 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. Se

avsnittet om Materiella och immateriella anläggningstillgångar ovan för ytterligare detaljer. Under år 2017 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 företag 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.
Ändrade redovisningsprinciper för 2018 och framåt.
Se ändrade redovisningsprinciper för koncernen ovan.
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.
Fond för utvecklingsutgifter
Moderbolaget aktiverar FoU-kostnader i balansräkningen.
Avsättningar görs 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 minskar
därefter i takt med avskrivningar.
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Not 2 • Intäkter /segmentsrapportering
Merparten av intäkterna härrör sig till försäljning av licenser och en mindre del till service- och installationstjänster.
KONCERN
Intäkter geografisk uppdelning

2017

MODERBOLAG
2016

2017

2016

Asien

42 281

42 652

42 281

42 652

Europa

29 647

28 596

29 647

28 596

Amerika

8 584

10 668

8 584

10 668

Summa

80 512

81 917

80 512

81 917

KONCERN

MODERBOLAG

Intäkter uppdelade på produktområde

2017

2016

2017

2016

XR

9 455

10 068

9 455

10 068

US 2D

48 370

47 944

48 370

47 944

US 3D

13 237

11 352

13 237

11 352

MR

6 907

10 472

6 907

10 472

Övriga

2 543

2 080

2 543

2 080

80 512

81 917

80 512

81 917

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 3 (2) individuella kunder som var för sig står för mer
än 10 procent av årets intäkter. Den största kunden stod för 19
(17) procent, den näst största för 12 (13) procent och den tredje
största för 10 procent av intäkterna under 2017.

Samtliga försäljningsintäkter härrör sig från försäljning utanför
Sverige.
Produktnamnen XR, US och MR avser olika bildgivande
tekniker, som bolagets kunder tillverkar och säljer system för.
XR avser röntgenstrålning, US är ultraljud (2-dimensionell och
3-dimensionell) och 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 4 535 (4 482).

Det har inte förekommit några andra transaktioner med närstående under 2017 och 2016 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

E&Y AB
Revision enligt revisionsuppdrag
Revision övrigt
Skatterådgivning
Övrigt arbete
Summa

46

CONTEXTVISION | ÅRSREDOVISNING 2017

MODERBOLAG

2017

2016

2017

2016

475
38

477
27

475
38

477
27

–

–

–

–

49

20

49

20

562

524

562

524

NOTER

Not 5 • Personal
KONCERN
Genomsnittligt antal anställda

MODERBOLAG

2017

2016

2017

2016

Män
Kvinnor

29
15

27
13

27
15

25
13

Summa

44

40

42

38

Totalt var 41 personer anställda i Sverige, 2 personer i USA och 1 i Kina.
KONCERN
Löner och andra ersättningar
Styrelse och vd
(av vilket avser vd)

MODERBOLAG

2017

2016

2017

2016

4 000
(1 915)

3 737
(1 954)

4 000
(1 915)

3 737
(1 954)

Övriga anställda

28 285

26 832

25 851

24 441

Summa

32 285

30 569

29 851

28 178

KONCERN

MODERBOLAG

Sociala kostnader

2017

2016

2017

2016

Pensionskostnad för styrelsemedlemmar och vd
Pensionskostnad övriga anställda

634
4 262

794
4 231

634
4 142

794
4 132

Lagstadgade och övriga sociala kostnader

10 022

9 565

9 860

9 401

Summa

14 918

14 590

14 636

14 327

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 2017
Vd Anita Tollstadius 3
Erik Danielsen, ordförande 1

Styrelsearvode 1

Fast
ersättning

Rörlig
ersättning

–
300

1 907
–

–
–

Övrig
Pension ersättning
416
–

8
–

Summa
2 331
300

Magne Jordanger, styrelsemedlem

–

–

–

–

–

–

Karin Bernadotte, styrelsemedlem

200

–

–

–

–

200

Martin Hedlund, styrelsemedlem / teknisk chef 2

–

1 570

–

218

14

1 802

Sven Günther-Hanssen, styrelsemedlem

–

–

–

–

–

–

500

3 477

–

634

22

4 633

Styrelsearvode 1

Fast
ersättning

Rörlig
ersättning

Pension

Övrig
ersättning

Summa

–
200

1 943
–

–
–

450
–

10
–

2 403
200

Summa

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

Summa

1) Vid ordinarie årsstämma 2017 fastställdes ordförandens ersättning
till KSEK 300 (200).
Vid samma stämma beslutades att ersättningen till övriga styrelsemedlemmar som inte samtidigt är huvudaktieägare ska erhålla ett

på arbetad tid, och Tollstadius har samma andel i stiftelsen (cirka 3
procent) som övriga heltidsanställda.
Till förmån för bolagets Vd, har bolaget under året erlagt pensionspremier uppgående till KSEK 416 (450), vilket överensstämmer med

arvode om KSEK 200 (0). 		
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

bolagets pensionspolicy för samtliga anställda. Vd:s pensionsålder
är 65 år.
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 2017 reserverats med 434,5 KSEK.
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Not 6 • Skatt på årets resultat
KONCERN

MODERBOLAG

2017

2016

2017

2016

Uppskjuten skatt

-91
363

-1 184
-330

-24
–

-985
–

Summa skatt på årets resultat

272

-1514

-24

-985

Aktuell skatt

Skillnaden mellan redovisad skattekostnad och skatt enligt aktuell skattesats består av:
KONCERN
Resultat före skatt
Skatt enligt aktuell skattesats
Skattefria intäkter
Ej avdragsgilla kostnader

MODERBOLAG

2017

2016

2017

2016

-1 978
435

5 767
-1 269

-210
46

4 329
-952

–

–

73

61

-111

-83

-111

-83

Effekt av olika skattesatser i koncern

-18

–

–

–

Övrigt

-11

-161

-11

-9

Skatt hänförlig till tidigare år
Redovisad skattekostnad

-21

–

-21

–

272

-1 514

-24

-985

Koncernens aktuella skattesats är 22 (22) procent och moderbolagets skattesats är 22 (22) procent.
KONCERN
Uppskjuten skattefordran/skatteskuld

MODERBOLAG

2017

2016

2017

2016

Uppskjuten skatteskuld avseende värdering till verkligt värde
av valutasäkring
Uppskjuten skatteskuld avseende obeskattade reserver
Uppskjuten skattefordran avseende värdering till verkligt värde
av valutasäkring

-1 122

-23
-1 485

–

-23
–

53

–

53

–

Summa uppskjuten skattefordran/skatteskuld

-1 069

-1 508

53

-23

Not 7• Leasing
KONCERN
Leasing och hyror 2017
Avgifter som förfaller 2018
Avgifter som förfaller 2019 – 2021
Avgifter som förfaller 2022 och senare

MODERBOLAG

Inventarier

Lokalhyror

Inventarier

Lokalhyror

211
203

3 378
11 019

211
203

3 378
11 019

17

1 980

17

1 980

Inventarier

Lokalhyror

Inventarier

Lokalhyror

152
74

3 131
6 726

152
74

3 131
6 726

–

1 702

–

1 702

Under 2017 har koncernen haft leasing- och hyresutgifter uppgående till KSEK 3 452 (2 554).
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).

Not 8 • Aktiverade utvecklingskostnader
KONCERN
Ingående balans anskaffningsvärde
Årets aktiveringar
Utgående balans ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående balans avskrivningar
Årets avskrivning
Utgående balans ackumulerad avskrivning
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MODERBOLAG

2017

2016

2017

2016

46 625

44 649

46 625

44 649

1 038

1 976

1 038

1 976

47 664

46 625

47 664

46 625

-31 998

-27 110

-31 998

-27 110

-4 888

-4 888

-4 888

-4 888

-36 886

-31 998

-36 886

-31 998

NOTER

Not 8 forts.

KONCERN

MODERBOLAG

2017

2016

2017

Ingående balans nedskrivningar

–

–

–

–

Årets nedskrivning

–

–

–

–

Utgående balans ackumulerad nedskrivning
Utgående balans restvärde aktiverade utvecklingskostnader

Aktiverade utvecklingskostnader för 2017 hänför sig i huvudsak till 2 olika utvecklingsprojekt. Under början av 2017
färdigställdes utvecklingen av 2D ultraljudsprodukten för en
ytterligare plattform, vilken pågick vid årsskiftet 2016/2017.
Produktutveckling av 2D ultraljudsprodukten för androidbaserade system påbörjades under 2017, och beräknas färdigställas under första kvartalet 2018.
Tidigare års aktiveringar avser olika produkter relaterade till
företagets grundteknologi GOP View, främst inom Ultraljud.
Avskrivningstid för FoU är 5 år. Rak avskrivning tillämpas från
att produkten lanserats till periodens slut. Beträffande samtliga

2016

0

0

0

0

10 778

14 628

10 778

14 628

aktiverade utvecklingskostnader och pågående utvecklingsprojekt, har verkligt värde beräknats för att kontrollera att det
inte underskrider bokfört värde. En känslighetsanalys har upprättats, som visar att inga rimliga möjliga förändringar i gjorda
antaganden och uppskattningar skulle leda till en nedskrivning.
Av årets aktiverade kostnader för FoU avser MSEK 0,9 (1,7)
personalkostnader.
I resultaträkningen har kostnaden för avskrivningar reducerats med KSEK 289 som är hänförliga till erhållna statliga
bidrag för produktutveckling.

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
Avskrivningstid är för inventarier är 5 år. Linjär avskrivning til�lämpas.

MODERBOLAG

2017

2016

2017

2016

6 187
3 495

5 971
216

6 187
3 495

5 971
216

9 682

6 187

9 682

6 187

-5 660
-279
-5 939

-5 435
-225
-5 660

-5 660
-279
-5 939

-5 435
-225
-5 660

3 742

527

3 742

527

Under 2017 har investeringar i hårdvara gjorts, främst för de
pågående forsknings- och produktprojekten inom digital
patologi.

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

217

Dotterbolaget har under året lämnat utdelning med TSEK 334 (275).

Not 11 • Övriga långfristiga fordringar
KONCERN
2017

MODERBOLAG
2016

2017

2016

Depositioner

323

323

323

323

Summa

323

323

323

323

Not 12 • Varulager
KONCERN

MODERBOLAG

2017

2016

2017

Lager av hårdvara

576

294

576

2016
294

Summa

576

294

576

294

Redovisade varukostnader uppgick till KSEK 2 160 (2 381) för både moderbolaget och koncernen.
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Not 13 • Kundfordringar och övriga fordringar
KONCERN
Kundfordringar
Avgår: reservering för osäkra kundfordringar
Summa

MODERBOLAG

2017

2016

2017

2016

16 354

19 032

16 354

19 032

-192

-1 493

-192

-1 493

16 162

17 539

16 162

17 539

Under året har avsättningen för osäkra fordringar minskat till TSEK 192 (föregående år TSEK 1 493) .
Se vidare not 21 för information angående kundfordringar.

Not 14 • Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
KONCERN

MODERBOLAG

2017

2016

2017

Förutbetald hyra

745

968

745

968

Övrigt

741

708

714

662

1 486

1 676

1 459

1 630

Summa

2016

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 2017
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
ackumulerad nettoförändring av verkligt värde på de kassaflö-

Summa aktier

Summa
aktiekapital (KSEK)

7 736 750

2 084

dessäkringsinstrument som är hänförbara till de säkrade transaktioner vilka ännu ej förfallit, samt uppskjuten skatt hänförlig
till dessa instrument.
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.

Not 16 • Leverantörsskulder och övriga skulder
KONCERN
Leverantörsskulder

MODERBOLAG

2017

2016

2017

2016

6 724

2 744

6 588

2 699

Övriga skulder

1 050

857

2 124

2 999

Summa

7 774

3 601

8 712

5 698

Not 17 • Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
KONCERN
2016

Löner, semesterskulder och sociala kostnader

9 405

10 709

9 406

9 883

Övriga upplupna kostnader

1 180

2 055

1 134

1 845

10 585

12 764

10 540

11 728

Summa
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Not 18 • Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
KONCERN
Företagsinteckningar
Depositioner
Summa

MODERBOLAG

2017

2016

2017

2016

2 000

2 000

2 000

2 000

323

323

323

323

2 323

2 323

2 323

2 323

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.

Not 19 • Periodiseringsfond
MODERBOLAG
Periodiseringsfond Tax 2014

2017

2016

–

1 650

Periodiseringsfond Tax 2015

1 800

1 800

Periodiseringsfond Tax 2016

1 700

1 700

Periodiseringsfond Tax 2017

1 600

1 600

Summa

5 100

6 750

Not 20 • Förslag till vinstdisposition
Förslag till vinstdisposition 2017
Till årsstämmans förfogande (SEK)
Balanserat resultat inklusive fond för verkligt värde

34 962 658

Årets resultat

-233 809

Summa

34 728 849

Styrelsen föreslår att SEK 34 728 849 överförs i ny räkning 2018.

Not 21• 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 finansiella
tillgångar och skulder per kategori 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

Lånefordringar
och kundfordringar

Skulder
värderade
till upplupet
anskaffSumma
Summa
ningsvärde bokfört värde verkligt värde

Koncernen 2017
Övriga långfristiga tillgångar
Kundfordringar och övriga fordringar
Derivat

323

323

323

16 162

16 162

16 162

-238

-238

40 062

40 062

40 062

-6 756

-6 756

-238

Kassa
Leverantörsskulder och övriga skulder

-6 756

Koncernen 2016
Övriga långfristiga tillgångar
Kundfordringar och övriga fordringar
Derivat
Kassa
Leverantörsskulder och övriga skulder

323

323

323

17 539

17 539

17 539

103

103

42 910

42 910

42 910

-3 601

-3 601

103
-3 601

Kategorierna ”Finansiella tillgångar som kan säljas” och ”Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen” förekommer ej i koncernen under 2016 och 2017.
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Not 21 forts.

KONCERN
Åldersanalys av bokförda fordringar som är förfallna men inte nedskrivna
Icke förfallna fordringar
< 30 dagar
30–90 dagar
91–180 dagar
Summa

Förändring av osäkra fordringar

MODERBOLAG

2017

2016

2017

2016

12 962

12 014

12 962

12 014

339

1 589

339

1 589

1 746

3 461

1 746

3 461

1 114

1 968

1 114

1 968

16 162

19 032

16 162

19 032

KONCERN

MODERBOLAG

Reserv för osäkra fordringar

2017

2016

2017

Ingående balans

1 493

182

1 493

182

11

1 311

11

1 311

-1 311

–

-1 311

–

193

1 493

193

1 493

Reserv för osäkra fordringar
Konstaterade förluster
Utgående balans

Kunder
Det finns 3 (2) individuella kunder som var för sig står för mer
än 10 procent av årets intäkter. Den största kunden stod
för 19 procent, den näst största för 12 procent och den
tredje största för 10 procent av intäkterna under 2017.
På balansdagen fanns det 4 individuella kunder som
vardera stod för 10 procent eller mer av de utestående
kundfordringarna. Dessa 4 kunder tillsammans utgjorde 82
procent 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 förutsättningar 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 2017 uppgick faktureringen i EUR till 66 procent (62
procent) av total fakturering, faktureringen i USD uppgick till
16 procent (16 procent), och faktureringen i JPY uppgick till 18
procent (22 procent). Koncernen valutasäkrar regelbundet större delen av sina nettoflöden i utländsk valuta med 0 - 12 måna-

2016

ders löptid. Den 31 dec 2017 fanns valutasäkringskontrakt på
2 450 TEUR till en genomsnittlig växlingskurs på 9,84 SEK/
EUR, och valutasäkringskontrakt på 420 KUSD till en genomsnittlig växlingskurs på 8,21 SEK/USD.

Omräkningsexponering
Endast en mindre del av koncernens verksamhet bedrivs utomlands. Exponeringen för omräkningsdifferens anses därför
begränsad.			
Känslighetsanalys

2017

2016

En 1%-ig förändring av räntan
avseende likvida medel, beräknas
påverka det omräknade resultatet
efter skatt/effekt på eget kapital
per 31 december med

+/-400

+/-429

En årlig förändring av balansdagens kurs EUR/SEK med 5 %
beräknas påverka det omräknade
resultatet efter skatt/effekt på
eget kapital per 31 december
med

+/-615

+/-680

En årlig förändring av balansdagens kurs USD/SEK med 5 %
beräknas påverka det omräknade
resultatet efter skatt/effekt på
eget kapital per 31 december
med

+/-20

+/-110

En årlig förändring av balansdagens kurs JPY/SEK med 5 %
beräknas påverka det omräknade
resultatet efter skatt/effekt på
eget kapital per 31 december
med

+/-120

+/-140

Kreditrisk och motpartsrisk
I samband med nya kundavtal, görs en kreditvärdering av kunden.
Om frågetecken uppstår kring kundens betalningsförmåga, tillämpas
betalningsgaranti eller förskottsbetalning.

Not 22 • Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång.
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SIGNATURER

Signaturer
Undertecknade försäkrar att koncern- och årsredovisningen har upprättats i enlighet med de internationella redovisnings
standarderna IFRS, sådana de antagits av EU, respektive god redovisningssed och ger en rättvisande bild av koncernens och
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 ingår
i koncernen står inför.

Linköping den 4 april, 2018

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 4 april 2018
Ernst & Young AB
(Signatur på originaldokument)

Andreas Troberg
Auktoriserad revisor
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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 2017 med undantag för bolagsstyrningsrapporten på sidorna 31–33. Bolagets årsredovisning
och koncernredovisning ingår på sidorna 25–53 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 2017 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 2017 och
av dess finansiella resultat och kassaflöde för året
enligt International Financial Reporting Standards
(IFRS), så som de antagits av EU, och årsredo-visningslagen. Våra uttalanden omfattar inte bolagsstyrningsrapporten på sidorna 31–33. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för
moderbolaget och koncernen.
Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen och koncern-redovisningen är förenliga med
innehållet i den kompletterande rapport som har
överlämnats till moderbolagets revisionsutskott i
enlighet med Revisorsförordningens (537/2014)
artikel 11.
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. Detta innefattar att, baserat på vår bästa kunskap och övertygelse, inga förbjudna tjänster som
avses i Revisorsförordningens (537/2014) artikel
5.1 har tillhandahållits det granskade bolaget eller,
i förekommande fall, dess moderföretag eller dess
kontrollerade företag inom EU.
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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 koncernredovisningen som helhet, men vi gör inga separata uttalanden om dessa områden. Beskrivningen nedan av
hur revisionen genomfördes inom dessa områden
ska läsas i detta sammanhang.
Vi har fullgjort de skyldigheter som beskrivs i
avsnittet Revisorns ansvar i vår rapport om årsredovisningen också inom dessa områden. Därmed
genomfördes revisionsåtgärder som utformats för
att beakta vår bedömning av risk för väsentliga fel i
årsredovisningen och koncernredovisningen.
Utfallet av vår granskning och de granskningsåtgärder som genomförts för att behandla de
områden som framgår nedan utgör grunden för
vår revisionsberättelse.
Redovisning och värdering av
utgifter för utveckling
Beskrivning av området
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten redovisas till 10,8 MSEK i balansräkningen för moderbolaget och koncernen per 31 december 2017 vilket
motsvarar 14% av koncernen och moderbolagets
totala tillgångar. Under året aktiverade utgifter uppgår till 1 MSEK. Bolagets principer för redovisning av
utvecklingsutgifter framgår av not 1 på sidan 43.
Av not 1 framgår att uppskattningar och bedömningar krävs av bolaget för att bedöma förutsättningar för aktivering av utvecklingsutgifter. Bolagets uppskattningar och bedömningar är baserade
på historiska erfarenheter från liknande produkter
samt antaganden rörande produkternas förväntade
framtida försäljnings- och lönsamhetsnivå. Vidare
gör bolaget antaganden om respektive produkts
nyttjandeperiod för att fastställa avskrivningstider.
Tillämpade avskrivningstider framgår av not 8.
Bolaget utvärderar löpande om det föreligger indikation på värdenedgång för balanserade utgifter för
utvecklingsarbeten. I det fall indikation på värde-
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nedgång föreligger upprättas ett nedskrivningstest
för att fastställa om ett beräknat nyttjandevärde
understiger bokfört värde.
De bedömningar och antaganden som används för
att fastställa om utgifter för utvecklingsarbeten ska
aktiveras eller ej, vilken nyttjandeperiod som gäller
för produkterna samt huruvida indikation på värdenedgång föreligger är av stor betydelse för koncernen och moderbolagets redovisning. Vi har därför
bedömt balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
som ett särskilt betydande område inom revisionen.

Hur detta område beaktades i revisionen
Vår revision har bland annat omfattat följande
granskningsåtgärder:
• Granskning av bolagets process för hantering och
redovisning av utgifter för utvecklingsarbeten
innefattande rutin för fastställande av tidpunkt
för aktivering samt allokering och godkännande
av utgifter för utvecklingsprojekt.
• Granskning av bolagets uppskattningar, bedömningar och antaganden som använts vid uppföljning och analys av projektens utveckling jämfört
med ursprunglig projektplan.
• Granskning av tillämpade avskrivningstider för
balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt
kontrollberäkning av redovisade avskrivningar.
• Granskning och bedömning av bolagets antaganden, bedömningar och uppskattningar vid bedömning av huruvida nedskrivningsbehov föreligger
eller ej.
• Vi har slutligen granskat lämnade tilläggsupplysningar i årsredovisningen.
Annan information än årsredovisningen
och koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information
än årsredovisningen och koncernredovisningen
och återfinns på sidorna 1–24 samt 58–62. Det
är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för denna andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och
koncernredo-visningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande
avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen
och koncernredovis-ningen är det vårt ansvar att
läsa den information som identifieras ovan och
överväga om informationen i väsentlig utsträckning
är oförenlig med årsredovisningen och koncernre-

dovisningen. 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
koncernredovisningen 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 an-svarar styrelsen och verkställande
direktören för bedömningen av bolagets förmåga att
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är til�lämpligt, 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 årsredovis-ningen 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 pro-
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fessionellt 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 antagandet 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,
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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 eventuella 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 felaktigheter, 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.
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 2017 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
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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
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 aktiebolagslagen, 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 eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Revisorns granskning av
bolagsstyrningsrapporten
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten på sidorna 31–33 och för att den är
upprättad i enlighet med årsredovis-ningslagen.
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 jämför 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.
Ernst & Young AB, Box 7850, 103 99 Stockholm, utsågs till ContextVision ABs revisor av
bolagsstämman den 10 maj 2017 och har varit
bolagets revisor sedan 1994. ContextVision AB har
varit ett företag av allmänt intresse sedan 1997.

Stockholm 4 april 2018
Ernst & Young AB

Andreas Troberg
Auktoriserad revisor
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SYRELSE

Styrelse

Erik Danielsen
Ordförande
Danielsen (född 1963) valdes in
i styrelsen 2004 och utsågs till
ordförande 2010.
Per den 31 december 2017
äger Danielsen 4 500 aktier
i ContextVision genom ORCA
Ventures AG, ett närstående
investmentbolag.

Karin Bernadotte,
Bernadotte (född 1963) valdes
in i styrelsen 2011.

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 2017 äger
Günther-Hanssen 851 667 aktier
(11 procent) i ContextVision.

Magne Jordanger,
Jordanger (född 1953) är
styrelseledamot sedan 2002.
Per den 31 december 2017
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 2017
äger Hedlund 831 666 aktier
(10,7 procent) i ContextVision.
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LEDNINGSGRUPP

Ledningsgrupp

Anita Tollstadius
Vd

Lena Kajland Wilén
Chef för avdelningen
för digital patologi

Ann-Charlotte
Linderoth
Ekonomichef

Fredrik Palm
Vice vd för OEMavdelningen för
medicinsk bild

Arto Järvinen
Chef för
forskning och
utveckling

Martin Hedlund
Teknisk chef

Johanna Karling
Chef för regulatoriska frågor och
kvalitet.
Ingår i ledningsgruppen
från 2018-01-01

Eskil Larsson
Chef för särskilda
projekt *

* Eskil Larsson slutade i ledningsgruppen 2018
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ORDLISTA

Ordlista
ARTIFICIELL INTELLIGENS (AI)

HANDHÅLLNA ULTRALJUDSENHETER

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.

Små ultraljudssystem som kan hållas i handen
under undersökning, t.ex. kan de vara designade
med en surfplatta eller smartphone.

BILDANALYS

Analys av en digital bild för att beskriva/klassificera
dess innehåll, till exempel för kvantitativa mätningar.
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 liten, bärbar, batteridriven ultraljudsmaskin.
MAMMOGRAFI

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.

GOP ®

OEM

ContextVisions metodik- och teknikbas för bild
analys 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.

Akronym för Original Equipment Manufacturer.
REALICE™

GOPICE®

US (ULTRALJUD)

ContextVisions bildförbättringsprodukt för 3D
ultraljudsvolymer i realtid. Produkten är avsedd
att integreras i programvaran i OEM-tillverkarnas
ultraljudssystem.

VOLARVIEW™

GOPVIEW ® / PLUSVIEW ®

Samlingsnamnet för ContextVisions produktlinje
av bildförbättring för tvådimensionella medicinska
bilder. Produkterna är avsedda att integreras i programvaran i OEM-tillverkarnas bildgivande system.
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REALiCE är ContextVisions produkt för rendrering
och visualisering av av 3D/4D ultraljudsvolymer.

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

ContextVisions bildförbättringsprodukt för
handhållna ultraljudsenheter.
XR (RÖNTGEN)

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

ÅRSSTÄMMA OCH FINANSIELL KALENDER

Årsstämma och
finansiell kalender
Finansiell kalender 2018
Årsstämma (ordinarie bolagsstämma) hålls onsdag
den 9 maj 2018, kl. 10.00 i bolagets lokaler, Klara
Norra Kyrkogata 31, Stockholm.
Delårsrapport Q1 2018
Delårsrapport Q2 2018
Delårsrapport Q3 2018
Delårsrapport Q4 2018 och
bokslutskommuniké för 2018

26 april
16 augusti
25 oktober
21 februari 2019

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 3 maj 2018, 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 3 maj 2018 (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 3 maj 2018. Detta innebär att
aktieägare som önskar göra sådan registrering i
god tid före den 3 maj 2018 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 30 april 2018 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 inregistrera
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.com. 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 Sweden, 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 Sweden, 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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ContextVision is a medical technology software company that specializes in image analysis and artificial intelligence. ContextVision is the global market
leader within image enhancement and is a software partner to leading medical imaging manufacturers all over the world. Its cutting-edge technology helps
doctors accurately interpret medical images, a crucial foundation for better diagnosis and treatment.
As an industry pioneer for more than 30 years, ContextVision is significantly investing in R&D to develop new applications of the latest artificial intelligence
technologies and expanding into the growing digital pathology market. The release of its first product, supporting the diagnosis of prostate cancer, is planned
in the near future.
The company is based in Sweden, with local representation in the U.S., Russia, Japan, China and Korea. ContextVision is listed on the Oslo Stock Exchange
under the ticker COV.
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