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DETTA ÄR ANOTO GROUP

Koncernens unika lösningar är baserade på kamera-

teknik och bildbehandling i realtid. De kombinerar de 

intuitiva fördelarna av att arbeta med papper och penna 

med den digitala kommunikationens många möjligheter. 

AFFÄRSIDÉ

Affärsidén kan sammanfattas med formuleringen 

”Connecting pen and paper to the digital world”, det 

vill säga att Anoto gör det möjligt att digitalt hantera 

handskriven text.

AFFÄRSMODELL

Anoto arbetar med en partnerdriven affärsmodell. 

I samarbete med partners världen över skapar kon-

cernen kommersiella lösningar med Anotos tekniska 

plattform som grund. Lösningarna tillämpas inom 

en rad olika branscher, exempelvis hälsovård, bank & 

fi nans, transport & logistik samt utbildning. 

Genom att företagets partners vidareutvecklar Anotos 

erbjudande och tillför egen kompetens, kan tillämp-

ningar för fl era marknader utvecklas parallellt. I takt 

med att partnerföretagen blir fl er och ökar sina för-

säljningsvolymer, växer Anotos intäkter utan ytterligare 

kostnader för koncernen. Vid verksamhetsårets slut 

hade Anoto cirka 350 partners, de fl esta i Europa, 

USA och Japan.

TILLÄMPNINGSOMRÅDEN

Anotos verksamhet är uppdelad på tre tillämpnings-

områden.

ANOTO PRODUCTS

Anoto Products fokuserar på system, tjänster och 

produkter främst inom formulärhantering. Anoto an-

vänder sig av en indirekt affärsmodell och marknadsför 

sina produkter via partners, bland annat systemintegra-

törer, programvaruutvecklare och IT-konsulter. Dessa 

erbjuder företagskunder och slutanvändare anpassade 

lösningar som bygger på Anotos teknik för digital penna 

och papper. Kärnan i erbjudandet är den digitala penna 

som Anoto har kontrollen över och säljer sedan för-

värvet av Hitachi Maxells division för digitala pennor, 

i kombination med den lösningsplattform som utveck-

lats inom det affärsområde som tidigare hette Anoto 

Forms. Färdiga produkter, såsom inläsnings- och över-

sättningspennor, samt nyutvecklade produkter som 

Anoto penPresenter och Anoto penDocuments, kan 

erbjudas också via andra försäljnings- och distributions-

kanaler. 

TECHNOLOGY & LICENSING 

Technology & Licensing utvecklar och säljer digitala 

pennor och tillhörande teknik till marknadsledande 

företagskunder (OEM-försäljning). Kunderna utvecklar 

egna produkterbjudanden utifrån de tekniska kompo-

nenter och pennor som de köper från Anoto. Exem-

pel på sådana produkter är pedagogiska leksaker och 

verktyg, utrustning för visuell kommunikation samt 

lösningar inom området ”personlig produktivitet”. 

Flera av dessa produkter är interaktiva – de ger åter-

koppling i realtid i form av ljud eller bild när använda-

ren skriver eller pekar på interaktiva områden. 

IMAGING TECHNOLOGY

Imaging Technology utvecklar och säljer Anotos grund-

teknik, som ASIC (Application Specifi c Integrated 

Circuit) och IP-block. Anoto levererar och licensierar 

teknikmoduler, komponenter och funktionsblock inom 

bildteknik för integrering med kundens produkter eller 

komponenter, t.ex. mobiltelefoner samt tillbehör och 

komponenter till dessa.

MARKNADSNOTERING

Aktien i Anoto Group AB är marknadsnoterad sedan 

2000 och handlas under beteckningen ANOT på 

Small Cap-listan på NASDAQ OMX Nordiska börs 

Stockholm. 

”Connecting pen and paper to the digital world.”
Anoto Group AB har världsledande teknik inom området digitala pennor och 

papper. Tekniken gör det möjligt att snabbt och tillförlitligt överföra handskriven 

text till digitalt format och därmed effektivisera pappersbaserade processer.



2008 I KORTHET

FÖRBÄTTRAD OMSÄTTNING 

OCH POSITIVT RESULTAT

• Förändringsarbetet som inleddes under 2006 
börjar visa resultat.

• Nettoomsättningen ökade med 26 procent 
till 182 MSEK (145).

• Resultat efter skatt uppgick till 33 MSEK (-8).

• Resultat per aktie uppgick till 0,25 SEK (-0,06) 
efter full utspädning.

• Kassafl ödet uppgick till -32 MSEK (-49).

• Anoto lanserade sin presentationsprodukt 
Anoto penPresenter, ett insticksprogram till 
Microsoft PowerPoint®, i samarbete med 
printertillverkaren OKI.

• Anoto förvärvade Hitachi Maxells verksam-
het för digitala pennor. Förvärvet omfattade 
immateriella rättigheter, produktionsutrustning 
och befi ntliga lager. I samband med överlåt-
elsen förvärvade Hitachi-Maxell 20 procent 
av aktierna i Anotos helägda japanska dotter-
bolag Anoto Nippon KK.

• I april ingicks avtal med PolyVision®, världs-
ledande tillverkare av produkter för visuell 
kommunikation inom produktområden som 
t.ex whiteboards och blädderblock. I januari 
2009 introducerade PolyVison® sin produkt 
ēno™.

• Anoto förvärvade Covelus routing-teknologi. 
Denna teknologi ingår numera som en del i 
plattformsprodukten Anoto Forms Solution.

• Avtal ingicks med Group Hamelin i Frankrike 
om leverans av 30 000 digitala pennor till 
deras produkt Papershow.

• Anoto avyttrade större delen av sin Imaging 
Technology-verksamhet till det brittiska före-
taget ARM. Transaktionen omfattar dotter-
bolaget Logipard AB och de långsiktiga 
kontrakten rörande leveranser av IP-blocks. 
Det totala kontraktsvärdet för Anoto var 76 
MSEK varav 68 MSEK erlades vid överlåtelsen 
i december 2008. Resterande del kommer 
att erläggas i mitten av 2010. Försäljningen 
resulterade i en nettointäkt om 71 MSEK.
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NYCKELTAL FÖR KONCERNEN

Belopp i TSEK 04 05 06 07 08

Nettoomsättning 147 392 113 230 108 725 144 691 182 204

Övriga intänkter    19 180 71 387

Bruttoresultat 89 936 79 395 78 404 129 114 201 329

Rörelseresultat -80 011 -79 775 -131 823 -9 665 39 707

Resultat efter skatt -75 218 -13 884 -132 965 -7 549 32 699

Årets kassafl öde -74 293 169 554 -31 649 -48 540 -31 957

Resultat per aktie, SEK -0,64 -0,11 -1,03 -0,06 0,25

Eget kapital per aktie, SEK 3,27 4,39 3,56 3,52 3,80

Soliditet, % 80 79 80 81 81

Genomsnittligt antal anställda, st 132 110 121 103 127

NETTOOMSÄTTNING, TSEK

RESULTAT EFTER SKATT, TSEKÅRETS KASSAFLÖDE, TSEK

SOLIDITET, %

2008

2008

2008

2008
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VD-ORD

I slutet av 2006 tog vi beslutet att förändra oss från att 

vara ett teknik- och licensorienterat företag till att utgå 

från kundernas behov och forma verksamheten där-

efter. Beslutet innebar att vi lade en strategi för att ta ett 

djupare och bredare produktansvar, och därmed ta en 

större del av värdekedjan.

Nu när vi just är klara med Anotos årsredovisning för 

2008, kan vi se tillbaka på en period som visar att be-

slutet var rätt och börjar ge resultat.

Det är med glädje jag kan slå fast att den gynnsamma 

utveckling som vi beskrev i årsredovisningen för 2007 

har hållit i sig. Förra året kunde Anoto dra fördelar av 

den stabila tillväxtplattform som vi byggde upp under 

2007. Under året förvärvade vi penntillverkningen av 

Hitachi Maxell och lanserade vår egen Anoto Forms 

Solution-plattform samt utvecklade en effektiv säljorg-

anisation. Vi inledde ett antal betydande partnerskap 

inom tekniklicensiering i linje med vår nya inriktning 

att leverera färdiga produkter utifrån kundernas behov. 

En avgörande skillnad mot tidigare arbetssätt är att vi tar 

ett helhetsansvar för utveckling av pennor och relaterad 

teknik, ett förhållande som över tiden knyter partners 

och kunder närmare Anoto. Detta nya samarbetssätt 

kommer att ge en konti-nuerlig intäktsström de kom-

mande åren.

Vi har nu avyttrat det mesta av den verksamhet som 

ligger utanför våra kärnområden och kan än mer foku-

sera på att utveckla attraktiva produkter och stötta våra 

partners.

REKORDKVARTAL AVSLUTADE 

ETT LÖNSAMT ÅR

För Anoto slutade 2008 med den största kvartalsom-

sättningen i företagets historia. Nettoomsättningen det 

fjärde kvartalet steg med 25 procent (sett till helåret), 

till 56 MSEK. För hela året uppgick omsättningen till 

182 MSEK, också det en ökning med 25 procent mot 

föregående år. Nettoresultatet efter skatt från verksam-

heten 2008 uppgick till 33 MSEK, vilket ska jämföras 

med förlusten på 8 MSEK år 2007. Försäljningen av 

Logipard och dess IP-block-verksamhet till ARM, en av 

världens ledande halvledartillverkare, bidrog med ett 

positivt resultat om 71 MSEK och ökade vår kassa, som 

vid årsskiftet uppgick till 99 MSEK.

TYDLIGARE VERKSAMHETSFOKUS

Den nya affärsstrategin och den omstrukturering som vi 

inledde i slutet av 2006 ger nu påtagliga resultat. Fram-

gångarna avspeglar vårt beslut att förvandla Anoto från 

ett högteknologiskt företag med licensiering som grund 

till en mer säljorienterad organisation som möter kund-

ernas verkliga behov genom att erbjuda fullt utvecklade 

produkter och tillämpningar. Som ett led i denna om-

vandlingen utvidgade Anoto produktutbudet väsentligt 

under 2008. 

Förvärvet av Hitachi Maxells division för digitala pennor 

gör att vi nu kontrollerar produktionen och marknadsför 

de digitala pennorna i egen regi. Vi har ett stadigt order-

fl öde av pennor och licenser från hela världen. Allt fl er 

beställningar gäller större mängder, däribland kontrakt 

eller licenser som omfattar mer än 1 000 pennor. För-

säljningen av plattformen Anoto Forms Solution, som 

inleddes 2007, har utvecklats som planerat. De första 

kundinstallationerna förväntas starta under 2009. 

Under 2008 förvärvade vi routing-teknik från Covelus. 

Routing-programvaran innebär att tekniken med digitala 

pennor och papper kan integreras på olika plattformar 

och enheter. 

Under året utvecklades produkterna Anoto penPresenter 

och Anoto penDocuments, utformade för att vara lätta 

att installera och använda. Anoto penPresenter är ett 

tillbehör till Microsoft PowerPoint® som gör att den 

som håller en presentation i realtid kan lägga till skisser 

och anteckningar på sina bilder, dvs fungerar som en 

personlig, digital whiteboard. Anoto penDocuments 

används för att göra anteckningar för hand på utskrivna 

dokument och sedan få dessa ändringar införda i den 

elektroniska versionen. Båda produkterna lanseras nu i 

Europa av vår partner OKI. Fler marknader kommer att 

följa senare under året. 

FRAMGÅNGSRIKA PARTNERSKAP

Anoto erbjuder idag sina partners och kunder fl er pro-

dukter än någonsin, t.ex. digitala pennor, licenser och en 

programvaruplattform. Gemensamt för dessa produkter 

ÖKAT KUNDFOKUS GER UTDELNING
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är att Anotos tekniklösningar kan implementeras både 

enklare och snabbare. Under hela år 2008, och i syn-

nerhet under det sista kvartalet, kunde vi se en ökning 

i affärsverksamheten hos våra produktpartners. Vi 

intensifi erade samarbetet med ledande leverantörer 

av mötesrumslösningar. Satsningen har bland annat 

lett till ytterligare order från Hamelin på deras Paper-

show-produkt samt lanseringen av whiteboardtavlan 

ēno™ från PolyVision® i början av januari 2009.

Under 2008 lanserade LeapFrog sitt Tag Reading System, 

ett lästräningssystem för barn, och Livescribe introdu-

cerade Pulse smartpen som kopplar ljud till det man 

skriver. En annan viktig händelse under året var att 

British Airways tog hjälp av Anoto-teknik för att bättre 

hålla tiden på sina avgångar från Heathrow. I Afrika an-

vände FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) 

Anoto-utvecklad teknik i arbetet med att bekämpa 

epidemier bland boskap. Ett tredje exempel är svenska 

Würth, som med stöd i vår teknik kunnat effektivisera 

säljarbetet. Försäljningen av inläsningspennan C-pen låg 

på stabil nivå med etablerade kunder världen över.

ALLT STARKARE VARUMÄRKE

Marknaden för digitala pennor och papper väcker allt 

större intresse, inte minst till följd av Anotos publicitets-

skapande arbete. Under året fortsatte vi att stärka varu-

märkeskännedomen med en proaktiv marknads- och 

PR-kampanj som uppmärksammades bland annat i 

Financial Times och Le Figaro samt i fl era branschtidningar. 

Ingen förnekar att 2009 kommer att medföra utmaning-

ar. Jag bedömer dock att Anoto, tack vare vårt fokus 

på att möta kundernas behov med effektivitetshöjande 

produkter, har goda utsikter att bygga vidare på det ut-

märkta resultat vi uppnådde föregående år.

Anders Norling

VD och koncernchef

Lund i mars 2009
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ANOTO PRODUCTS

Anoto Products fokuserar på system, tjänster och 

produkter främst inom formulärhantering. Anoto an-

vänder sig av en indirekt affärsmodell och marknads-

för sina produkter via partners, bland annat system-

integratörer, programvaruutvecklare och IT-konsulter. 

Dessa erbjuder företagskunder och slutanvändare 

anpassade lösningar som bygger på Anotos teknik för 

digital penna och papper. Kärnan i erbjudandet är den 

digitala penna som Anoto har kontrollen över sedan 

förvärvet av Hitachi Maxells division för digitala pennor 

och säljer i kombination med den lösningsplattform 

som utvecklats inom det affärsområde som tidigare 

hette Anoto Forms. Färdiga produkter, såsom inläsnings- 

och översättningspennor, samt nyutvecklade produkter 

som Anoto penPresenter och Anoto penDocuments, 

kan erbjudas också via andra försäljnings- och distribu-

tionskanaler. 

TILLÄMPNINGSOMRÅDEN

Anoto erbjuder en unik och patenterad teknik. 

Då det inte fi nns några direkta konkurrenter inom 

digital penna och papper, konkurrerar Anoto med 

annan teknik såsom tablet pc, handdatorer, smart-

phones etc. Marknadsutvecklingen drivs av ökad 

kännedom och penetration på befi ntliga och nya 

marknader samt av behovet av kostnadseffektiva 

och lättanvända lösningar. Enligt en undersökning 

utförd av Hochschule für Angewandte Wissen-

schaften i Hamburg (2008) är Anotos teknik för 

digital penna och papper mer användarvänlig än 

annan tillgänglig utrustning.

Interna kundundersökningar av den totala kostna-

den för ägandet visar att lösningar med digital 

penna och papper ger betydande kostnadsfördelar 

i jämförelse med handdatorer och smartphones. 

Den totala ägandekostnaden för handdatorer och 

smartphones är baserade på en Gartner-rapport 

(2007) och motsvarande beräkningsmetod. 

Anoto har kontor i Sverige, USA och Japan samt 

är representerat genom partners i Nord- och 

Sydamerika, Europa, Sydafrika, Australien, Asien/

stillahavsområdet. De största marknaderna är 

Västeuropa, Japan och USA.
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Efterfrågan återfi nns inom praktiskt taget alla delar av 

samhället där penna och papper används och där det 

fi nns ett behov av att överföra information till digitala 

media. Anoto säkrar fortsatt expansion och förstärkt 

lönsamhet genom att fokusera på ett antal nyckelom-

råden. Bolaget arbetar proaktivt med att utöka antalet 

partners, i synnerhet inom systemintegration, för att 

få en större marknadspenetration. De viktigaste seg-

menten av slutkunder fi nns inom hälso- och sjukvård 

samt kliniska prövningar, men Anoto erbjuder också 

digitala pennor för inspektion och rapportering, t.ex. 

inom fastigheter, försäkring och offentlig sektor. Inom 

hälsovården används till exempel digital penna och 

papper för att förenkla administrativa rutiner för 

dokumentation och kvalitetssäkring av vårdinsatser. 

Fördelarna med digital penna och papper är snabbare 

pappersbaserade processer, mindre risk för fel, ökad 

produktivitet samt påtagliga kostnadsbesparingar.

EXEMPEL 1: SVENSK HEMTJÄNST 

Inom den svenska hemtjänsten används Anotos digitala 

penna och papper för att underlätta dokumentation, 

kvalitetskontroll och dataöverföring. Lösningen används 

idag av mer än 30 kommuner, däribland Sundbyberg, 

Kristianstad, Lomma och Karlskrona. Fler kommuner 

väntas följa efter. Sammanlagt används 3 000 digitala 

pennor inom hemtjänsten i Sverige. Framgångarna 

inom hemtjänsten har gjort att tekniken spridits till 

andra vårdsektorer, till exempel screening av bröst-

cancer, hälsokontroller och liggsårsprevention. Tekniken 

börjar även tillämpas inom akutvård och i annan 

sjukhusmiljö.

EXEMPEL 2: STÄDTISCHE KLINIKEN 

I TYSKA MÖNCHENGLADBACH

Nyligen började teknik från Anoto användas på 

regionsjukhuset Städtische Kliniken Mönchengladbach 

i västra Tyskland. Sjukhuset är uppdelat på två lokalite-

ter och har 600 sängplatser för behandling och reha-

bilitering.

Oavsett om det handlar om benfraktur, blindtarmsin-

fl ammation eller kejsarsnitt måste många patienter få 

narkos. En snabb och korrekt dokumentation av hela 

den anestetiska processen är viktig av både medicin-

ska och juridiska skäl. Kärnan i dokumentationen är en 

loggbok som innehåller bl.a. patientens personuppgif-

ter, information om använda läkemedel, anestesime-

tod och kompletterande åtgärder.
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Tidigare fyllde personalen i dessa uppgifter manuellt 

med penna. Informationen skrevs sedan in i sjukhusets 

datorsystem. Processen tog tid och fel kunde lätt 

uppstå. Sjukhuset sökte därför en teknisk lösning som 

kunde påskynda dokumentationen genom att mer 

effektivt överföra handskriven information till dator-

systemet.

Man utvärderade bland annat tablet pc och dokument-

inläsare. Man valde slutligen digital penna och papper, 

eftersom de andra lösningarna skulle kräva för stora 

ingrepp i personalens dokumenteringsarbete. De digi-

tala pennorna ingår i en heltäckande lösning för inten-

sivvård som Anotos partner Diagramm Halbach ut-

vecklat speciellt för Städtische Kliniken. Digital penna 

och papper registrerar och omvandlar handskriven 

information från anestesipersonalens loggböcker till 

digitalt format, så att man slipper att skriva in samma 

information igen efter operationen. En stor fördel är 

att man kan fortsätta som tidigare: att göra anteck-

ningar med papper och penna. En annan fördel är att 

informationen nu snabbare kan göras tillgänglig för 

t.ex. andra läkare, ekonomihantering och forskning. 

De digitala pennorna har gjort anestesiverksamheten 

mer produktiv. Man får bättre arbetsfl öden och ruti-

ner samtidigt som man kan använda samma arbets-

metoder som förut. 

EXEMPEL 3: LÄKEMEDELSBRANSCHEN

Teknik från Anoto har också börjat användas med 

framgång i en rad områden av internationella läke-

medelsföretag som Novartis, Actelion Pharmaceuticals, 

Sanofi -Aventis och GlaxoSmithKline. Digital penna 

och papper används för att dokumentera data i kliniska 

prövningar och vid registreringen av distribuerade läke-

medelsprover samt för att effektivisera orderhantering. 

För läkemedelsföretagen kan ett framgångsrikt försök 

att öka effektivitet och kvalitet i de kliniska prövning-

arna stärka konkurrenskraften och ge påtagliga eko-

nomiska resultat. Fördelarna med Anotos lösning är 

bland annat att den är enkel att börja använda, gör 

det lätt att följa upp data och kan minska tiden det 

tar att få ut ett nytt läkemedel på marknaden – sam-

manlagt kan det handla om intäktsökningar på många 

miljoner kronor.

PRODUKTER

Utvecklingen av anpassade plattformar och produkter 

som Anoto Forms Solution, Anoto penPresenter och 

Anoto penDocuments förenklar försäljningen för både 

Anoto och dess partners och förkortar ledtiden fram 

till marknaden. 

Anoto Forms Solution omfattar alla komponenter som 

krävs för att installera och använda digital penna och 

papper för att registrera, överföra och integrera hand-
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skriven information från pappersbaserade formulär till 

olika administrativa system. Detta innebär att tekniken 

snabbt kan implementeras i kommersiella tjänster. 

Försäljningen av den nya plattformen Anoto Forms 

Solution som inleddes 2008 har utvecklats väl och 

nya partnerskap förväntas leda till att de första kund-

installationerna påbörjas under 2009. En ökad pene-

tration av nya och befi ntliga marknader förväntas 

samt försäljning till större kunder både inom privat 

och offentlig förvaltning.

Anoto penPresenter är en personlig, digital white-

board som fångar in varje ord som skrivs. En tom 

PowerPoint®-bild används som projektionsyta/white-

board och med hjälp av digital penna och papper visas 

allt som skrivs. PowerPoint-presentationerna blir mer 

levande och interaktiva med anteckningar som görs 

i realtid. 

Anoto penDocuments är en förhållandevis enkel 

produkt som gör att användaren direkt kan skapa 

elektroniska kopior av handskrivna dokument. Anoto 

penDocuments registrerar handskrift i realtid. Doku-

menten kan sparas, lagras och distribueras direkt. Man 

slipper skanna, faxa eller buda dokument. Produkten 

riktar sig främst till mindre företag som vill ha en enkel 

metod för hanteringen av handskrivna dokument. 

C TECHNOLOGIES 

C Technologies utvecklar och säljer inläsningspennan 

C-Pen som läser av och tolkar tryckt text för vidare 

bearbetning internt eller för överföring till dator. 

Kundnyttan består främst av den enkelhet med vilken 

tryckt information/text kan överföras till den digitala 

världen. De två vanligaste användningsområdena är 

elektroniska betalningssystem samt generisk avläsning, 

tolkning och överföring av text. Vidare har utveckling 

skett av lingvistiska tillämpningar för konsumentmark-

naden, och en första version av C Dictionary lansera-

des i mitten av 2008.

Försäljningen av C-Pen sker dels via detaljhandeln 

till konsument, dels direkt till företag enligt så kallad 

OEM-modell. 

ANOTO PRODUCTS

MSEK Nettoomsättning Bruttoresultat

2008 85 59

2007 78 66
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TECHNOLOGY & LICENSING

Technology & Licensing utvecklar och säljer digitala 

pennor och tillhörande teknik till marknadsledande 

företagskunder (OEM-försäljning). Kunderna utvecklar 

egna produkterbjudanden utifrån de tekniska kompo-

nenter och pennor som de köper från Anoto. Exem-

pel på sådana produkter är pedagogiska leksaker och 

verktyg, utrustning för visuell kommunikation samt 

lösningar inom området ”personlig produktivitet”. 

Flera av dessa produkter är interaktiva – de ger åter-

koppling i realtid i form av ljud eller bild när använd-

aren skriver eller pekar på interaktiva områden. 

I nuläget har Anoto två kunder som utvecklar egna 

pennor med hjälp av teknikkomponenter från Anoto: 

De amerikanska företagen LeapFrog och Livescribe. 

Under 2008 lanserade LeapFrog sitt Tag Reading Sys-

tem, ett lästräningssystem för barn, medan Livescribe 

introducerade Pulse smartpen som kopplar ljud till 

det man skriver. Båda produkterna har inbyggda ljud-

funktioner, vilket gör att ljudåtergivningar från papper 

kan spelas upp i realtid. Under 2009 kommer LeapFrog 

att lansera ännu en produkt som bygger på teknik från 

Anoto: Tag Junior för småbarn.

Under 2008 slutförde Anoto utvecklingen av den nya 

pennan DP301, som överför data (s.k. streaming) i real-

tid till datorer och mobiltelefoner. DP301 innebär att 

Anoto kan tillmötesgå behov inom interaktiva tillämp-

ningar, inledningsvis för klassrum och mötesrum. DP301 

erbjuds kunderna som OEM-produkt och ingår i 

Anoto penPresenter.

Under 2008 presenterade ett antal kunder innovativa 

produkter baserade på teknik från Anoto.

Groupe Hamelin introducerade Papershow, ett inter-

aktivt blädderblock där en digitalpenna används för att 

projicera handskrivna anteckningar direkt på en skärm 

under t.ex. möten och föreläsningar.

I november 2008 påbörjade DNP försäljningen av sin 

interaktiva klassrumsprodukt OpenNOTE till japanska 

skolor.

Förra året tecknade Anoto avtal med PolyVision® och 

arbetade med att utveckla Anoto-funktionalitet i Poly-

Visions® interaktiva whiteboard-tavlor av emaljerat stål. 

I januari 2009 lanserade PolyVision® ēno™, en revolu-

tionerande, interaktiv whiteboard. PolyVisions ēno™ 

är det senaste exemplet på hur Anotos mönsterteknik 

kan tillämpas i produkter för visuell kommunikation, 

t.ex. whiteboardtavlor och blädderblock. Genom att 

kombinera Anotos digitala penna med Bluetooth-stöd 

(DP301), en interaktiv ēno™-whiteboard och en enkel 

projektor kan lärare blixtsnabbt växla mellan tradition-

ella undervisningsmetoder och Internet samt multi-

media – utan att behöva ström- eller datakablar. 

Under 2009 kommer Technology & Licensing att foku-

sera på fördjupat samarbete med befi ntliga kunder. 

Syftet är att stärka fortsatt utveckling och leverans av 

pennor och teknik samt att stödja en positiv utveck-

ling för produkter med Anoto-teknik inom olika 
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IMAGING TECHNOLOGY 

Imaging Technology utvecklar och säljer Anotos grund-

teknik, som ASIC (Application Specifi c Integrated 

Circuit) och IP-block. Anoto levererar och licensierar 

teknikmoduler, komponenter och funktionsblock inom 

bildteknik för integrering med kundens produkter eller 

komponenter, t.ex. mobiltelefoner samt tillbehör och 

komponenter till dessa.

Imaging Technology utvecklar och säljer teknik för rörliga 

bilder inom två produktområden. Det första produkt-

området omfattar utveckling och (med hjälp av part-

ners) tillverkning av kompletta chip för användning i 

digitala övervakningskameror. Dessa chip omvandlar 

bilden till olika videoformat, såsom MPEG4 och H264, 

för att informationen ska kunna distribueras vidare. Kund-

erna fi nns bland tillverkare av övervakningsutrustning.

Det andra produktområdet fokuserar på komponenter 

och IP-block för hantering av rörliga bilder i chip till 

mobiltelefoner. Tekniken säljs till underleverantörer till 

de stora mobiltelefontillverkarna. 

Anoto sålde under året sitt dotterbolag Logipard AB 

och befi ntliga avtal gällande teknik för rörlig bild. Köp-

aren var ARM, världens ledande leverantör inom halv-

ledarindustrin. Kontraktsvärdet var 76 MSEK, varav 68 

MSEK erlades vid undertecknandet av avtalet. Rester-

ande del betalas sommaren 2010. Nettointäkten från 

försäljningen var 71 MSEK. Affären innebar att Anoto 

överförde det mesta av sin verksamhet inom bildteknik, 

inklusive kundavtal och företagets 80-procentiga aktie-

innehav i Logipard, till ARM. Anoto behåller dock 

försäljningen av ASIC, vilket motsvarar ca 40 procent 

av årets volym inom tillämpningsområdet Imaging 

Technology. 

IMAGING TECHNOLOGY

MSEK Nettoomsättning Bruttoresultat

2008 60 45

2007 34 21

marknadsområden. Technology & Licensing kommer 

också att inleda nya partnerskap med ledande företag 

och identifi era nya tillämpningsområden för Anotos 

teknik. Exempel på sådana nya tillämpningsområden 

är digitaliserare av typen pen tablets ritplattor, pek-

skärmar samt produkter inom spel och underhållning.

TECHNOLOGY & LICENSING

MSEK Nettoomsättning Bruttoresultat

2008 37 24

2007 34 23
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AKTIEN

DE STÖRSTA AKTIEÄGARNA 2008-12-31

NAMN ANDEL %  TOTALT

Essensor AS 11,1% 14 205 603

Norden Technology AS  7,4%  9 500 000

Swedbank Robur Fonder  6,4%  8 202 297

Tor Aksel Voldberg  5,1%  6 500 000

Michael Mathile  4,9%  6 300 000

Barclays Bank  4,8%  6 188 150

DNB NOR Bank   3,8%  4 925 900

Carnegie Norway Branch  3,8%  4 832 500

Banco Fonder  3,1%  4 035 000

Chister Fåhraeus  2,7%  3 500 000

I januari 2009 ökade Michael Mathile sitt innehav till 10,0 % 

av totalt antal aktier.

DATA PER AKTIE 2008

Antal aktier 128 583 867

Antal utestående optioner  0

Genomsnittligt antal aktier 128 583 867

Genomsnittligt antal utestående optionsrätter   0

Resultat per aktie. SEK  0,25

D:o inkl optionsrätter, SEK  0,25

Årets kassfl öde per aktie, SEK  0,25

D:o inkl optionsrätter, SEK  0,25

Eget kapital per aktie, SEK  3,80

D:o inkl optionsrätter, SEK  3,80

Anoto Group:s aktie är sedan den 16 juni 2000 note-

rad på Stockholmsbörsen under tickern ANOT. Aktien 

är noterad på OMX Nordiska Börs i Stockholms 

SmallCap listan. Tidigare var aktien noterad på Nya 

Marknaden, där den introducerades den 15 mars 2000. 

Aktiekapitalet i Anoto Group uppgår till 2 571 677 SEK 

fördelat på 128 583 867 aktier. Varje aktie berättigar 

till en röst på bolagsstämman och äger lika rätt till 

andel i bolagets tillgångar och vinst.

KURSUTVECKLING OCH OMSÄTTNING 

Under året sjönk Anoto Group:s aktiekurs med 81 

procent, från 9,65 SEK till 1,81 SEK. Samtidigt sjönk 

Affärsvärldens Generalindex med 42 procent och 

Stockholmsbörsens branschindex för informations-

teknik med 30 procent. Anoto Group:s totala börs-

värde uppgick den 31 december 2008 till 232 MSEK. 

Den 25 mars 2009 var aktiekursen 4,55 SEK och det 

totala börsvärdet 585 MSEK.

Under 2008 omsattes 68 776 269 Anoto-aktier på 

Stockholmsbörsen, vilket motsvarar en omsättnings-

hastighet på 54 procent.

AKTIEÄGARE 

Vid utgången av 2008 hade Anoto Group 7 439 aktie-

ägare och 62 procent av aktierna har utländska ägare. 

De tio största aktieägarna ägde vid den tidpunkten 

54 procent av det totala antalet aktier. Aktierna ägs 

till 88 procent av institutionella och industriella ägare.

UTDELNINGSPOLITIK

Någon utdelning är inte aktuell de närmaste åren. 

Bolagets framtida utdelningspolicy kommer att anpas-

sas till resultatnivå, fi nansiell ställning och fi nansierings-

behov. Förslag till utdelning kommer att vägas mellan 

aktieägarnas krav på en rimlig direktavkastning och 

verksamhetens behov av självfi nansiering.

TECKNINGSOPTIONSPROGRAM 

För närvarande fi nns i moderbolaget ett optionspro-

gram avseende personaloptioner med underliggande 

teckningsoptioner riktade till anställda. Totalt omfattar 

programmet 585 000 tecknade optioner som löper 

ut den 31 mars 2010. 

Vid fullt utnyttjande av de tecknade optionsrätterna i 

detta program skulle maximalt 585 000 nya aktier 

kunna tecknas, vilket skulle medföra en ökning av ak-

tiekapitalet med 11 700 SEK, samt en utspädning av 

befi ntliga aktier med 0,5 procent. Teckningskursen för 

optionerna är 18 SEK.

ANALYSER

Anoto Group analyseras av fl era banker och fond-

kommissionärer, däribland Carnegie, Hagströmer & 

Qviberg och Redeye.



ANOTO ÅRSREDOVISNING 2008   |   13

ÄGARSTRUKTUR I STORLEKSKLASSER PER 2008-12-31

Aktieinnehav Totalt antal  % av totalt antal  Äger tillsammans % av aktie-

  aktieägare  aktieägare  antal aktier kapitalet 

1-1000  5 710   76,8   1 679 481  1,3

1001-10000  1 380   18,6   4 867 834  3,8

10001-100000   271   3,6   8 055 024  6,3

100001-  78   1,0   113 981 528  88,6

  7 439  100,0  128 583 867  100,0
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FEMÅRSÖVERSIKT

Resultaträkningar i sammandrag
Belopp i TSEK 2004 2005 2006 2007 2008

Nettoomsättning 147 392 113 230 108 725 144 691 182 204

Övriga intänkter – – – 19 180 71 387

Bruttoresultat 89 936 79 395 78 404 129 114 201 328

Avskrivningar, immateriella anläggningstillgångar -20 661 -22 680 -25 809 -13 710 -12 159

Avskrivningar, materiella anläggningstillgångar -7 825 -3 644 -1 709 -2 201 -3 011

Rörelseresultat -80 011 -79 775 -131 823 -9 665 39 706

Resultat från andelar i koncernföretag – 70 457 -769 -252 0

Resultat från andelar i intresseföretag 3 059 – – – –

Resultat från övriga fordringar som är anläggningstillgångar     -2 431

Övriga fi nansiella poster 1 861 -4 446 794 3 269 -5 974

Resultat efter fi nansiella poster -75 091 -13 764 -131 798 -6 647 31 302

Skatt -127 -120 -1 208 -791 -853

Minoritetens andel av resultatet – – 41 -110 2 250

Resultat efter skatt -75 218 -13 884 -132 965 -7 549 32 699

Balansräkningar i sammandrag
Belopp i TSEK 2004-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2007-12-31 2008-12-31

Tillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar 368 031 357 536 343 324 339 473 364 025

Materiella anläggningstillgångar 5 589 3 568 3 512 4 046 5 279

Finansiella anläggningstillgångar 5 155 5 346 5 080 8 560 30 599

Summa anläggningstillgångar 378 775 366 450 351 916 352 079 399 903

Varulager 1 671 1 517 1 936 5 960 37 329

Kundfordringar 20 337 36 780 27 615 24 062 32 564

Övriga omsättningstillgångar 29 384 15 667 15 669 51 132 32 304

Kassa och bank inkl. kortfristiga placeringar 41 740 211 490 179 841 131 301 99 344

Anläggningstillgångar för försäljning  74 235 0 0 0

Summa omsättningstillgångar 93 132 339 689 225 061 212 455 201 541

Summa tillgångar 471 907 706 139 576 977 564 534 601 444

     

Eget kapital och skulder     

Eget kapital 385 629 555 690 458 237 452 809 488 474

Minoritetsintressen — — 1 959 2 069 -160

Avsättningar (icke räntebärande) 0 0 0 54 0

Långfristiga skulder (icke räntebärande) 13 692 4 231 4 728 50 089 41 891

Kortfristiga skulder (icke räntebärande) 72 586 146 218 112 053 59 513 71 239

Summa skulder 86 278 150 449 118 740 111 725 112 970

Summa eget kapital och skulder 471 907 706 139 576 977 564 534 601 444

Kassafl ödesanalyser i sammandrag
Belopp i TSEK 2004 2005 2006 2007 2008

Resultat efter fi nansiella poster -75 091 -13 764 -131 798 -6 647 31 302

Ej likviditetspåverkande poster 8 787 -39 559 8 913 16 243 28 337

Förändring av rörelsekapital -4 949 60 251 73 642 -39 015 -9 317

Kassafl öde från den löpande verksamheten -71 253 6 928 49 243 -29 419 50 322

Kassafl öde från investeringsverksamheten -7 633 -14 933 -14 190 -20 808 -40 257

Summa kassafl öde före fi nansiering -78 886 -8 005 -63 433 -50 227 10 065

Kassafl öde från fi nansieringsverksamheten 4 593 177 669 31 784 1 687 -42 022

Årets kassafl öde -74 293 169 554 -31 649 -48 540 -31 957
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Nyckeltal
 2004 2005 2006 2007 2008

Omsättningstillväxt, % neg neg neg 33 26

Bruttomarginal, % 61 70 72 76 71

Rörelsemarginal, % neg neg neg neg 16

Vinstmarginal, % neg neg neg neg 21

Sysselsatt kapital, TSEK 385 629 555 690 460 196 454 878 488 314

Avkastning på sysselsatt kapital, % neg neg neg neg 7

Avkastning på eget kapital, % neg neg neg neg 7

Andel riskbärande kapital, % 80 79 80 81 81

Soliditet, % 82 79 80 81 81

Nettoskuldsättningsgrad, ggr -0,11 -0,38 -0,39 -0,29 -0,20

Räntetäckningsgrad, ggr -2 264 -1 -29 -3 5

Resultat per aktie, SEK -0,64 -0,11 -1,03 -0,06 0,25

D:o efter utspädning -0,64 -0,11 -1,03 -0,06 0,25

Årets kassafl öde per aktie, SEK -0,63 1,42 -0,25 -0,38 0,25

D:o efter utspädning -0,63 1,40 -0,25 -0,38 0,25

Eget kapital per aktie, SEK 3,27 4,39 3,56 3,52 3,80

D:o efter utspädning 3,15 4,32 3,56 3,52 3,80

Genomsnittligt anställda, st 132 110 121 103 127

Omsättning per anställd, TSEK 1 117 1 029 1 029 1 405 1 435

Lönekostnader inkl sociala avgifter, TSEK 112 906 95 829 121 822 88 184 106 075

(varav pensionspremier) 14 006 11 030 10 925 10 588 13 337

ANDEL RISKBÄRANDE KAPITAL
Eget kapital, minoritet och uppskjuten skatt vid årets slut i procent av 

 balansomslutningen.

AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL
Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital.

AVKASTNING PÅ SYSSELSATT KAPITAL
Resultat efter fi nansnetto ökat med räntekostnader dividerat med 

genomsnittligt sysselsatt kapital.

BRUTTOMARGINAL
Bruttoresultatet i procent av nettoomsättning. Bruttoresultatet defi -

nieras som nettoomsättning reducerad med kostnad för sålda varor.

EGET KAPITAL PER AKTIE
Eget kapital i relation till vägt genomsnittligt antal aktier under året.

GENOMSNITTLIGT ANTAL ANSTÄLLDA
Medeltalet anställda under året.

NETTOSKULD
Räntebärande skulder med avdrag för likvida medel och kortfristiga 

 placeringar.

NETTOSKULDSÄTTNINGSGRAD
Nettoskuld dividerat med eget kapital inklusive minoritet.

OMSÄTTNING PER ANSTÄLLD
Nettoomsättning i relation till medeltal anställda.

DEFINITIONER
OMSÄTTNINGSTILLVÄXT
Ökning av nettoomsättningen i procent av före gående års nettoom-

sättning.

RESULTAT PER AKTIE
Resultat efter skatt i relation till vägt genomsnittligt antal aktier 

under året.

RÄNTETÄCKNINGSGRAD
Resultat efter fi nansnetto ökat med räntekostnader dividerat med 

ränte kostnader.

RÖRELSEMARGINAL
Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av rörelsens netto-

omsättning.

SYSSELSATT KAPITAL
Balansomslutning reducerad med icke ränte bärande avsättningar 

och skulder, inklusive uppskjuten skatteskuld.

SOLIDITET
Eget kapital, inklusive minoritet, i procent av balansomslutningen.

VINSTMARGINAL
Resultat efter fi nansnetto i procent av rörelsens nettoomsättning.

ÅRETS KASSAFLÖDE PER AKTIE
Årets kassafl öde i relation till vägt genomsnittligt antal aktier under året.
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Styrelsen och verkställande direktören för 
Anoto Group AB (publ) 556532-3929 får här-
med avge årsredovisning och koncernredo-
visning för verksamheten under räkenskapsåret 
2008-01-01 – 2008-12-31.

KONCERNSTRUKTUR
Anoto Group AB är ett holdingbolag i koncernen 
med koncerngemensamma funktioner. Den operativa 
verksamheten drivs inom dotterbolagen Anoto AB, 
C Technologies AB, Anoto Inc och Anoto Maxell Ltd. 
Logipard AB, i vilket Anoto AB innehade 80 procent 
av aktierna, avyttrades den 16 december 2008.

VERKSAMHETEN
Anoto Group är ett svenskt högteknologiskt företag 
som har utvecklat en unik teknologi för digital penna 
och papper som möjliggör snabb och pålitlig överföring 
av handskriven text till digital form. Verksamheten är 
indelad i tre applikationsområden, Anoto Products, 
Technology & Licensing och Imaging Technology. 
Gemensamt för all verksamhet är att den bygger på 
digital kamerateknik och bildbehandling i realtid.  

APPLIKATIONSOMRÅDEN

ANOTO PRODUCTS  
Anoto Products fokuserar på system, tjänster och 
produkter riktade mot företag, primärt med inriktning 
mot formulärhantering. Anoto har en indirekt affärs-
modell och säljer via partners som systemintegratörer, 
mjukvaru-utvecklare och IT-konsulter. Dessa tillhanda-
håller i sin tur anpassade lösningar med Anotos tekno-
logi till sina kunder.  Försäljning av ”färdiga” produkter, 
bl a befi ntliga läs- och översättningspennor samt nyut-
vecklade produkter som t ex Anoto PenPresenter kan 
även ske via andra försäljnings- och distributionskanaler.

Anoto Products fortsätter att visa tillväxt. Den euro-
peiska marknaden utvecklas väl med fortsatt fokus på 
applikationsområden inom hälsovård och kliniska 
prövningar. Infl ödet av nya partners lovar gott för fram-
tiden. Ökad mediebevakning gör det lättare att upp-
märksamma slutkunder och nya partners på Anotos 
teknologi för digital penna och papper. Den japanska 
marknaden som inte utvecklats enligt förväntningarna 
under de första kvartalen, har visat vissa tecken på 
förbättring under det fjärde kvartalet, även om större 
projekt senarelagts till 2009. 

Efter övertagandet av Hitachi Maxells division för 
digitala pennor kontrollerar och marknadsför Anoto 
nu de digitala pennorna i egen regi, med ett stadigt 
orderfl öde av mindre volymer pennor och licenser 
från hela världen. Därutöver kan noteras en ökad 
aktivitet på marknaden avseende större volymer av 
pennor och licenser. Försäljningen av den nya AFS-
plattformen som lanserades under 2008 går enligt 
plan och förväntas börja generera installationer hos 
slutkund under 2009. 

TECHNOLOGY & LICENSING
Kunder inom Technology & Licensing utvecklar och 
säljer egna produkter baserade på Anotos teknologi 
och digitala pennor. Slutkunder till dessa produkter 
är såväl privatkonsumenter som företag.

Flera av produkterna är interaktiva, och möjliggör 
ljud- och bildöverföring i realtid med återkoppling 
när man skriver eller vidrör en interaktiv yta såsom 
papper, whiteboard eller blädderblock. Exempel på 
produkter som utvecklats är leksaker, in lärnings- och 
undervisningsprodukter, visuell kommunikation och 
produkter för personligt bruk. 

En viktig milstolpe under 2008 har varit introduktionen 
av den av Anoto tillverkade DP301-pennan som 
används av PolyVision™ i dess nya produkt ēno™. 
Produkten är resultatet av en vidareutveckling av 
Anotos teknologi mot området för visuella kommuni-
kationsprodukter som t ex whiteboards och blädder-
block. 

IMAGING TECHNOLOGY
Imaging Technology utvecklar och säljer Anotos 
grundteknologi i form av ASIC och IP-block. 
Verksamheten under 2008 har till stor del drivits 
genom det i december 2008 avyttrade dotterbolaget 
Logipard AB. Inom detta område levererar, alternativt 
licensierar, Anoto moduler, komponenter och funk-
tionsblock för integrering i kundens produkt eller 
komponent. Produkterna utgörs bl a av mobiltele-
foner, tillbehör och komponenter till dessa. 

Anoto sålde i slutet av 2008 sitt dotterbolag, Logipard 
AB, och dess befi ntliga kontrakt för videoteknologi till 
ARM, världsledande IP-leverantör inom halvledar-
industrin. Totala överlåtelsebeloppet var 76 MSEK, 
varav 68 MSEK erlades vid undertecknandet. Reste-
rande del kommer att erläggas sommaren 2010. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Nettoresultatet av transaktionen blev 71 MSEK. 
Anoto behåller försäljningen av ASIC, vilket mot svarar 
ca 40 procent av årets volym inom verksamhetsom-
rådet Imaging Technology. 

Försäljningen utvecklades väl under 2008, även om 
den hamnade på en något lägre nivå än förväntat på 
grund av förseningar i lanseringen av mobiltelefoner 
med Anotos teknologi.

ÄGARE OCH AKTIER
Bolaget hade på bokslutsdagen 128 583 867 aktier. 
Antalet aktieägare per den 31 december 2008 var 
enligt statistik från VPC AB 7 439. Detta är en minskning 
med ca 18 procent under tolvmånadersperioden. 
Bolagets största aktieägare per 081231 är Essensor AS 
(11,1 procent av röster och kapital) samt Norden 
Technology AS (7,4 procent av röster och kapital). 

ORGANISATIONEN
Medeltalet av antalet anställda inom koncernen har 
under 2008 ökat från 103 till 127 personer. 
Vid utgången av året hade koncernen 105 anställda. 
Logipard AB, vilket avyttrades i december 2008, hade 
15 anställda. 

KOMMENTARER TILL 
RESULTATRÄKNINGEN
Nettoomsättningen uppgick under året till 182 MSEK 
jämfört med 144 MSEK föregående år, vilket är en 
ökning med 26 procent. Övriga intäkter under 2008 
uppgår till 71 MSEK vilket härrör från försäljningen 
av de långsiktiga kontrakten inom Imaging Technology 
samt dotterbolaget Logipard AB. Den större delen av 
transaktionen är hänförlig till avyttringen av aktierna 
i Logipard AB, där den uppkomna vinsten är skattefri. 
Försäljningen av kundkontrakten kommer att reducera 
Anotos ackumulerade skatteunderskott och är där-
igenom ej föremål för beskattning. 
Övriga intäkter om 19 MSEK under 2007 avser avytt-
ringen av den amerikanska verksamheten till Livescribe. 

40 procent av koncernens intäkter är i US dollar och 
49 procent i Euro.  Koncernen har under året säkrat 
sina nettofl öden den närmaste 6 månaderna i US dollar 
till ca 50 procent och i Euro till ca 50 procent, se 
vidare avsnittet om Riskhantering.

Koncernens bruttoresultat, inklusive övriga intäkter, 
har under året ökat till 201 (129) MSEK. Bruttomargi-
nalen på nettoomsättningen för året uppgick till 71 
procent (76). Den främsta orsaken till den lägre brutto-
marginalen är den ökade andelen av försäljningen 
hänförlig till digitala pennor och komponenter. 

Omkostnaderna har under året ökat med 19 procent 
vilket främst har sin grund i en utökad organisation som 
en konsekvens av förvärvet av Hitachi Maxells digitala 
pennverksamhet samt ökade aktiviteter och valuta-
effekter vid omräkning av utländska dotterbolags om-
kostnader. I december 2008 avyttrades dotterbolaget 
Logipard AB vars tillväxt under 2008 utgör en del av 
omkostnadsökningen. Koncernen aktiverar icke-kund-
fi nansierade utvecklingsutgifter som uppfyller IAS 38s 
kriterier för aktivering och under året har 20 (9) MSEK 
aktiverats. Rörelseresultatet för året blev 40 (-10) MSEK.

KOMMENTARER TILL 
BALANSRÄKNING OCH KASSAFLÖDE
Balansomslutningen har ökat med 37 MSEK, främst 
beroende på ökad kapitalbindning i lager med 31 MSEK, 
kundfordringar samt en ökning av långfristiga kund-
fordringar till 29 MSEK. Årets negativa kassafl öde om 
32 MSEK har reducerat koncernens likvida medel till 
99 MSEK.  Kortfristiga och långfristiga skulder har ökat 
marginellt med 3 MSEK till 112 MSEK. Utav detta be-
lopp utgör 50 MSEK förskottsbetalda royaltyintäkter 
för vilka Anoto inte har något återbetalnings- eller 
prestationsansvar. 

Vid årets slut uppgår koncernens likvida medel, 
inklusive kortfristiga placeringar, till 99 MSEK mot 
131 MSEK vid utgången av föregående år. 

Eget kapital uppgick vid årsskiftet till 488 MSEK, 
jämfört med 453 MSEK vid utgången av föregående 
år, vilket motsvarar en soliditet på 81 procent (81).

Rörelsens kassafl öde från den löpande verksamheten 
uppgick till 50 (-29) MSEK. Rörelsekapitalet ökade 
med 9 MSEK under året som en följd av lagerupp-
byggnad i samband med förvärvet av Hitachi Maxells 
digitala pennverksamhet. Investeringsverksamheten 
förbrukade 40 MSEK (21) under året varav 20 MSEK 
(9) avser aktiverade utvecklingsutgifter. Kassafl ödet av 
fi nansieringsverksamheten blev negativt med -42 MSEK 
(2) främst på grund av att vissa kortfristiga kundford-
ringar omförhandlats till långfristiga lån (max 22 må-
nader).  Årets kassafl öde uppgår till -32 (-49) MSEK.

INVESTERINGAR
Nettoinvesteringar under 2008 avseende immateriella 
samt materiella anläggningstillgångar uppgick till 36 
(15) MSEK. 

FORSKNING & UTVECKLING
Forsknings- och utvecklingsarbetet inom koncernen är 
inriktat mot vidareutveckling och integration av elekt-
ronisk hård- och mjukvara för framtagande av lösningar 
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för digital penna och papper. Koncernens kostnader för 
Forskning och Utveckling har under år 2008 uppgått till 
69 (63) MSEK motsvarande 47 procent (45 procent) 
av de totala rörelsekostnaderna. I detta belopp ingår 
även kostnader för avskrivningar på aktiverade utveck-
lingsutgifter uppgående till 5 (8) MSEK. Koncernen har 
under året aktiverat nya utvecklingsutgifter uppgående 
till 20 (9) MSEK. Denna aktivering har skett i enlighet 
med koncernens tillämpning av IAS 38. Koncernens 
totala utgifter för Forskning och Utveckling inklusive 
aktiverat belopp har därmed uppgått till 84 (64) MSEK 
under 2008.

Patentportföljen är omfattande. I slutet av 2008 har 
koncernen totalt 308 aktiva patentansökningar och 
217 godkända patent.

TVISTER
Anoto har för närvarande inga pågående tvister som 
väsentligt bedöms kunna ha någon påverkan på bola-
gets fi nansiella ställning. 

MILJÖ
Anoto bedriver ingen verksamhet som är tillstånds-
pliktig. Ingen enhet är miljöcertifi erad. 

RISKHANTERING
Koncernen bedriver merparten av sin försäljning utan-
för Sveriges gränser och större delen av alla avtal är i 
Euro eller US dollar. Den största delen av kostnaderna 
är i Svenska kronor och US dollar varför marginal och 
resultat är känsliga för valutarörelser i US dollar och 
Euro. Handeln med fi nansiella instrument hanteras 
uteslutande inom moderbolaget Anoto Group AB. 
Under 2008 var ca 40 procent av totala intäkterna 
dollar relaterade och 49 procent Euro relaterade. 

En närmare beskrivning av bolagets riskhantering 
beskrivs i not 4.
 
STYRELSEN OCH DESS ARBETSORDNING
Anoto Group ABs styrelse består av sju ordinarie leda-
möter. En närmare beskrivning av styrelsens samman-
sättning och arbetsformer fi nns i avsnittet Rapport 
om bolagsstyrning på sidan 46 i denna årsredovisning.

Styrelsen har ett bemyndigande från årsstämman 
2008 om att vid ett eller fl era tillfällen före nästa års-
stämma besluta om riktad nyemission av sammantaget 
högst 12 000 000 aktier, samt att därvid kunna avvika 
från aktieägares företrädesrätt. Skälet för att nyemis-
sion skall kunna ske med avvikelse från aktieägares 
företrädesrätt är att möjliggöra företags-/rörelseförvärv 
mot likvid helt eller delvis i form av aktier.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNINGAR 
TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Ersättningar till VD och ledande befattningshavare 
under 2008 framgår av not 10 ”Ersättningar till ledande 
befattningshavare”. Till Årsstämman har styrelsen 
föreslagit oförändrade riktlinjer för ersättningar till 
ledande befattningshavare under 2009.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 
EFTER RAPPORTPERIODENS SLUT
Efter bokslutsdagen har Livescribe reglerat sin skuld 
och betalat 20,1 MSEK. I övrigt har inga väsentliga 
händelser inträffat.

UTSIKTER
Det omstruktureringsprogram och den nya strategi 
som beslutades under 2006 har nu börjat ge resultat. 
Osäkerheten i den globala ekonomin gör det dock 
extremt svår t att förutspå marknadsutvecklingen, så, 
någon marknadsutsikt för 2009 presenteras därför ej.

FÖRSLAG TILL BEHANDLING 
AV ANSAMLAD FÖRLUST
Förslag till behandling av ansamlad förlust i moder-
bolaget (SEK):

Ansamlad förlust 0
Årets förlust –945 119
Totalt –945 119
  
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att 
ansamlad förlust -945 119 SEK minskar reservfonden 
som nedsättes med samma belopp.

Beträffande koncernens och moderbolagets ställning 
hänvisas till följande redovisningshandlingar.



ANOTO ÅRSREDOVISNING 2008   |   19

RESULTATRÄKNING

Koncernen Moderbolaget

(Belopp i TSEK) Not 2008 2007 2008 2007

Nettoomsättning 5 182 204 144 691 30 044 26 155

Övriga intäkter 41 71 387 19 180 - -

Kostnad för sålda varor/tjänster 12 -52 262 -34 751  -   -  

Bruttoresultat 201 329 129 114 30 044 26 155

Försäljningskostnader 9,15 -68 953 -53 529 -6 919 -6 812

Administrationskostnader 9, 10,11,15 -18 620 -21 716 -17 048 -15 135

Forsknings- & utvecklingskostnader 9,15 -77 010 -63 073 -4 299 -4 559

Övriga rörelseintäkter 13 4 703 1 192  40  -   

Övriga rörelsekostnader 14 -1 742 -1 653  -    -   

Rörelseresultat 12 39 707 -9 665 1 818 -352

Resultat från andelar i koncernföretag 16  -   -252  -   -3 700

Nedskrivning av andelar i intresseföretag -2 431

Ränteintäkter 17 2 397 4 782 1 148 3 844

Räntekostnader och liknande resultatposter 18 -8 371 -1 513 -2 021 -136

Resultat efter fi nansiella poster 31 302 -6 648 945 -344

Skatt på årets resultat 19 -853 -791  -    -   

Årets resultat 30 449 -7 439 945 -344

Fördelning av årets resultat

Resultat hänförligt till minoritetsintresse -2 250 110  -    -   

Resultat hänförligt till aktieägare i Anoto Group AB 32 699 -7 549 945 -344

Resultat per aktie (SEK) 1) 0,25 -0,06 0,01 0,00

D:o efter utspädning (SEK) 2) 0,25 -0,06 0,01 0,00

Antal aktier, vägt årsgenomsnitt 128 583 867 128 583 867 128 583 867 128 583 867

D:o, inklusive utestående teckningsoptioner 3) 128 583 867 128 883 867 128 583 867 128 583 867

1) Årets resultat hänförligt till aktieägare i Anoto Group AB dividerat med genomsnittligt antal aktier under året.
2) Årets resultat hänförligt till aktieägare i Anoto Group AB dividerat med summan av vägt genomsnittligt antal aktier under året och vägt genomsnittligt antal utestående teckningsoptioner 

vars lösenkurs understiger aktiens börskurs vid årets slut. Teckningsoptioner ger upphov till en utspädningseffekt endast i det fall en konvertering av dem till aktier medför ett försämrat 
resultat per aktie (IAS 33 Resultat per aktie).

3) Endast teckningsoptioner vars lösenkurs understiger aktiens börskurs vid årets slut räknas med..
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BALANSRÄKNING

Koncernen Moderbolaget

(Belopp i TSEK) Not 2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 20 26 580 11 504  -     -    

Patent 21 28 866 28 938 675 764

Goodwill 24 302 496 298 674  -     -    

Varumärken 22 334 357 36 40

Övriga immateriella rättigheter 23 5 749 -  -    -

Summa immateriella anläggningstillgångar 364 025 339 473 711 804

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier & verktyg 25 5 279 4 046 356 366

Summa materiella anläggningstillgångar 5 279 4 046 356 366

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 26 -  -    267 194 267 194

Andelar i intresseföretag 27 1 640 4 071  -     -    

Andra långfristiga värdepappersinnehav 28  -    3 371  -     -    

Andra långfristiga fordringar 29 28 959 1 118  -     -    

Fordringar hos koncernföretag - - 77 505 77 505

Summa fi nansiella anläggningstillgångar 30 599 8 560 344 699 344 699

Summa anläggningstillgångar 399 903 352 079 345 766 345 869

Omsättningstillgångar

Varulager

Färdiga varor och handelsvaror 37 329 5 960  -     -    

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 30 32 564 24 062 63  -    

Fordringar hos koncernföretag  -     -    116 040 40 928

Övriga fordringar 16 777 9 534 1 118 1 587

Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter 31 15 527 41 598 2 091 2 038

Summa kortfristiga fordringar 64 868 75 194 119 312 44 553

Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar 36 185 74 229  -    64 335

Kassa och bank 63 159 57 072 897 3 561

Summa omsättningstillgångar 201 541 212 455 120 209 112 449

SUMMA TILLGÅNGAR 601 444 564 534 465 975 458 318
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Koncernen Moderbolaget

(Belopp i TSEK) Not 2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 2 572 2 572 2 572 2 572

Övrigt tillskjutet kapital 448 508 448 508  -     -    

Reservfond  -     -    419 610 419 953

Överkursfond  -     -    28 555 28 555

Reserver -152 -3 063  -     -    

Balanserad vinst inklusive årets resultat 37 546 4 792  -     -    

Årets resultat  -     -    945 -343

Summa eget kapital, hänförligt till aktieägare i 
Anoto Group AB 488 474 452 809 451 682 450 737

Eget kapital hänförligt till minoritetsintresse -160 2 069 0 0

Långfristiga skulder/Avsättningar

Avsättningar för skatter  -     54     -     -    

Övriga avsättningar 34  -     -     -     -    

Övriga skulder 41 891 50 089  -  -    

Summa långfristiga skulder/Avsättningar 41 891 50 143 0 0

Kortfristiga skulder

Avsättningar för omstrukturering 32  -    -    -    -   

Avsättningar för produktgarantiåtaganden 33 800 1 573  -    -   

Leverantörsskulder 12 034 9 835 983 1 377

Skulder till koncernföretag  -    -    -   

Skatteskulder 813 835  -    -   

Förskott från kunder 12 400 21 665  -    -   

Övriga skulder 23 979 8 643 7 318 1 655

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 35 21 213 16 962 5 992 4 549

Summa kortfristiga skulder 71 239 59 513 14 293 7 581

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 601 444 564 534 465 975 458 318

Ställda panter 38 8 542 6 196  -    -   

Eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser 39 4 721 7 025  -    -   
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

(Belopp i TSEK) Aktiekapital
Övrigt tillskjutet 

kapital 2)   Reserver 1)

Balanserade 
vinstmedel inkl 

årets resultat

Eget kapital 
hänförligt till 
aktieägare i 

Anoto Group AB
Minoritets -

 intresse
Totalt 

eget kapital

KONCERNENS EGET KAPITAL

Ingående balans 1 januari 2007 2 572 560 655 -1 418 -103 572 458 237 1 959 460 196

Årets förändring av omräkningsreserv 1) - - -1 645 - -1 645 - -1 645

Nedsättning av reservfond - -112 147 - 112 147 0 - 0

Summa förmögenhetsförändringar redo-
visade direkt mot eget kapital exklusive 
transaktioner med bolagets ägare 0 -112 147 -1 645 112 147 -1 645 0 -1 645

Årets resultat - - - -7 549 -7 549 110 -7 439

Summa förmögenhetsförändringar 
exklusive transaktioner med bolagets ägare - -112 147 -1 645 104 598 -9 194 110 -9 084

Justering kostnad för optioner - - - 3 765 3 765 - 3 765

Eget kapital 31 december 2007 2 572 448 508 -3 063 4 791 452 808 2 069 454 877

 Årets förändring av omräkningsreserv 1) - - 2 911 - 2 911 21 2 932

Summa förmögenhetsförändringar redo-
visade direkt mot eget kapital exklusive 
transaktioner med bolagets ägare 0 0 2 911 0 2 911 21 2 932

Årets resultat - - - 32 699 32 699 -2 250 30 449

Summa förmögenhetsförändringar 
exklusive transaktioner med bolagets ägare - - 2 911 32 699 35 610 -2 229 33 381

Justering kostnad för optioner - - - 56 56 - 56

Eget kapital 31 december 2008 2 572 448 508 -152 37 546 488 474 -160 488 314

1) Reserver från omräkning av fi nansiella rapporter för utlandsverksamheter. 

   2008 2007

 Ackumulerade valutakursdifferenser vid årets början  -3 063 -1 418

 Årets förändring av omräkningsreserv  2 911 -1 645

 Ackumulerad omräkningsreserv vid årets slut  -152 -3 063

      
 

2)  Övrigt tillskjutet kapital avser avsättningar till reservfond i moderbolaget, samt överkurs vid nyemissioner. 
För redogörelse över förändringar i dessa poster se moderbolagets redogörelse över förändringar i eget kapital nedan.
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(Belopp i TSEK) Aktiekapital Reservfond Överkursfond

Balanserade 
vinstmedel inkl 

årets resultat
Totalt 

eget kapital

MODERBOLAGETS EGET KAPITAL

Eget kapital 1 januari 2007 2 572 532 100 28 555 -112 147 451 080

Behandling av föregående års förlust - -112 147 - 112 147 -

Årets resultat - - - -343 -343

Eget kapital 31 december 2007 2 572 419 953 28 555 -343 450 737

Behandling av föregående års förlust - -343 - 343 -

Årets resultat 945 945

Eget kapital 31 december 2008 2 572 419 610 28 555 945 451 682

Antalet aktier samt dessas nominella värde har förändrats enligt nedanstående. 
Samtliga aktier är till fullo betalda och äger lika rätt till andel utdelning.  

Ökning av 
antalet aktier Antal aktier Kvotvärde/aktie

Registrerad ingående balans 2007-01-01  128 583 867  SEK 0,02 

Registrerad utgående balans 2007-12-31  128 583 867  SEK 0,02 

Ökning av 
antalet aktier Antal aktier Kvotvärde/aktie

Registrerad ingående balans 2008-01-01  128 583 867  SEK 0,02 

Registrerad utgående balans 2008-12-31  128 583 867  SEK 0,02 
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KASSAFLÖDESANALYS

Koncernen Moderbolaget

(Belopp i TSEK) Not 2008 2007 2008 2007

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter fi nansiella poster  31 302    -6 647     945    -344    

Förändring av avsättningar -907    -4 330    -  -    

Avskrivningar på anläggningstillgångar 15, 20-25  15 170     15 912     235     224    

Nedskrivning av anläggningstillgångar 20-25  6 313     4 703    -  -    

Kostnad för optioner  56     3 766    -  -    

Andel i intresseföretags resultat  -     -    -  -    

Resultat från andelar i koncernföretag 16 -  252    -  3 700    

Försäljning av verksamhet 41  2 584    - -

Ränteintäkter 17 -2 397    -4 782    -1 148    -3 844    

Räntekostnader 18  8 371     1 513     2 021     136    

Betald skatt 19 -853    -791    -6     -    

Kassafl öde från den löpande verksamheten före  
förändringar av rörelsekapitalet  59 639     9 596     2 047    -128    

Kassafl öde från förändringar av rörelsekapitalet

Förändring av rörelsefordringar  10 326    -31 910    -74 759    -40 938    

Förändring av varulager -31 369    -4 024     -     -    

Förändring av rörelseskulder  11 726    -3 081     6 712    -34 205    

Summa rörelsekapitalförändring -9 317    -39 015    -68 047    -75 143    

Kassafl öde från den löpande verksamheten  50 322    -29 419    -66 000    -75 271    

Investeringsverksamheten

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 20 -20 134    -9 366    -  -    

Patent 21 -5 747    -5 163    -25    -86    

Varumärken 22 -7 -58    - -23    

Goodwill -3 822    - - -

Övriga immateriella rättigheter 23 -6 439    - - -

Inventarier & verktyg 25 -4 108    -2 365    -105    -302    

Andelar i koncernföretag 1) 26 -  -    - -3 700    

Andelar i intresseföretag 27 - -3 856     -    -    

Kassafl öde från investeringsverksamheten -40 257    -20 808    -130    -4 111    

Summa kassafl öde före fi nansiering  10 065    -50 227 -66 130    -79 382    

Finansieringsverksamheten

Ränteintäkter 17  2 397     4 782     1 148     3 844    

Räntekostnader 19 -8 371    -1 513    -2 021    -136    

Förändring av övriga långfristiga skulder -8 198    -6    -  -    

Förändring av övriga långfristiga fordringar -27 841    - - -

Omräkningsdifferenser -9    -1 576     -    -    

Kassafl öde från fi nansieringsverksamheten -42 022     1 687    -873     3 708    

Årets kassafl öde -31 957    -48 540 -67 003    -75 674    

Likvida medel vid årets början  131 301     179 841     67 896     143 570    

Likvida medel vid årets slut  99 344     131 301     893     67 896    

1) Andelar i koncernföretag avser lämnade ovillkorliga aktieägartillskott till Anoto AB.
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NOTER  (Belopp i TSEK om ej annat anges)

Anoto Group ABs (Anoto) koncernredovisning har upprättats med tillämpning 
av Årsredovisningslagen (ÅRL), International Financial Reporting Standards (IFRS), 
tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Committee (IFRIC) 
sådana de antagits av EU, samt Rådet för fi nansiell rapporterings rekommendation 
RFR 1.1 ”kompletterande redovisningsregler för koncerner.
Moderföretagets årsredovisning har har upprättats enligt årsredovisningslagen 
(ÅRL) och Rådet för fi nansiell rapporterings rekommendation RFR 2.1 Redo-
visning för juridisk person.  Även råden för fi nansiell rapporterings utgivna 

uttalanden gällande för noterade företag tillämpas. Koncern- och årsredovisningen 
är avgiven i tusental svenska kronor (TSEK) och avser perioden 1 januari-31 
december för resultaträkningsrelaterade poster respektive 31 december för 
balansräkningsrelaterade poster.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för utfärdande av 
styrelsen den 31 mars 2009. Koncernens resultat- och balansräkning blir föremål 
för fastställelse på årsstämman den 14 maj 2009.

Not 1  |  Allmänna redovisningsprinciper

KONCERNEN
Koncernredovisningen är upprättad baserad på anskaffningsvärde, förutom vad 
gäller värdering av vissa fi nansiella instrument som är värderade till verkligt värde. 
Nedan fi nns en beskrivning av de för koncernen tillämpade redovisningsprinciperna.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar moderföretaget Anoto Group AB (publ) samt de 
företag som vid årets slut direkt eller indirekt innehas till mer än 50 procent av 
rösterna vilket innebär att Anoto Group AB (publ) har ett bestämmande infl ytande. 
Koncernredovisningen har upprättats med förvärvsmetoden. Anskaffningsvärdet 
är beräknat som summan av de verkliga värdena för erlagda tillgångar, uppkomna 
eller övertagna skulder samt för de egetkapitalinstrument som Anoto emitterat i 
utbyte mot det bestämmande infl ytandet över den förvärvade enheten samt alla 
kostnader som är direkt hänförliga till förvärvet. 

Anskaffningsvärdet fördelas på enhetens identifi erbara tillgångar, skulder 
och eventualförpliktelser,  som uppfyller villkoren för redovisning enligt IFRS 3 
”Rörelseförvärv”, värderade till verkligt värde. I det fall anskaffningsvärdet över-
stiger nettot av dessa förvärvade tillgångar och skulder, redovisas mellanskillnaden 
som goodwill.

Uppskjuten skatt beräknas med 28 procent på skillnaden mellan de redo-
visade värdena på tillgångar och skulder och skattemässiga värden till den del 

skillnaden inte ingår i obeskattade reserver. I koncernens egna kapital ingår 
koncernens andel av efter förvärvet intjänat eget kapital i koncernföretag, samt 
minoritetens andel av eget kapital i koncernföretag.

Alla interna transaktioner inom koncernen elimineras i koncernredovisningen. 
Interna transaktioner avser intern försäljning, orealiserade intervinster, interna 
mellanhavanden, under året lämnade aktieägartillskott till koncernföretag och årets 
nedskrivning av andelar i koncernföretag.

För varje utländskt koncernföretag fastställts vilken som är dess 
funktionella valuta. 

De utländska dotterföretag som har en annan funktionell valuta än moder-
företagets funktionella valuta, tillika dess rapporteringsvaluta, vilken är svenska 
kronor, omräknas med balansdagens kurs för samtliga balansposter och med 
genomsnittskurs för poster i resultaträkningen.

De omräkningsdifferenser som därvid uppkommer är en effekt dels av 
skillnaden mellan resultaträkningarnas genomsnittskurser och balansdagens 
kurser, dels av att nettotillgångarna omräknas till en annan kurs vid årets slut än 
vid årets början. Omräkningsdifferenser förs ej över resultaträkningen utan 
redovisas som en reserv inom det egna kapitalet.

Valutakurser
Vid omräkning av utländska koncernföretag har följande valutakurser använts:

Not 2  |  Anotos redovisningsprinciper

 Genomsnittskurs Balansdagens kurs
Land Valuta 2008 2007 2008 2007

USA USD 6,5808 6,7607 7,7525 6,4675
Japan JPY (100) 6,4023 5,7437 8,6000 5,7200

Intressebolag
Med intresseföretag avses företag där koncernen äger minst 20 procent och 
högst 50 procent av rösterna eller på annat sätt har ett betydande infl ytande 
över den driftsmässiga och fi nansiella styrningen. Intresseföretag redovisas enligt 
kapital andelsmetoden. Enligt den redovisas intresseföretag i balansräkningen 
till anskaffningsvärde, justerat för förändringar i koncernens andel av intresse-
företagets nettotillgångar. Koncernens andel av intresseföretagets resultat ingår 
i koncernens resultaträkning. Andel av intresseföretagets resultat efter fi nans-
netto ingår i posten ”Resultat från andelar i intresseföretag”, medan andel av 
intresseföretagets skattekostnad ingår i posten ”Skatt på årets resultat”. 

Intäktsredovisning
Intäkter erhålles i form av produktförsäljning, licens- & royaltyintäkter och intäkter 
från utvecklingsprojekt på uppdrag. Intäkter från produktförsäljning redovisas när 
huvudsakligen alla risker och rättigheter som är förknippade med ägandet över-
gått till köparen, vilket normalt inträffar i samband med leverans.

Intäkter avseende ej tidsbestämda licenser redovisas direkt vid faktureringstillfället. 
Licensintäkter kan till exempel avse viss exklusivitet eller bidrag/inträde för/

till teknologiplattform.
Royaltyintäkter redovisas under samma månad som den faktiska försäljningen 

hos partners äger rum.
Intäkter hänförliga till utvecklingsprojekt, Non Refundable Engineering (NRE), 

redovisas i samma period som arbetet har nedlagts, det vill säga successiv vinst-
avräkning tillämpas. Vinstavräkningen beräknas normalt kvartalsvis efter analys av 
upparbetningsgraden för respektive utvecklingsprojekt. Denna grad baseras på 
projektets kalkyl uppdateras med kostnadsutfallet fram till aktuell tidspunkt 
för att avgöra hur stor andel av totalt beräknad kostnadsmassa som är nedlagd. 
En befarad förlust på ett projekt redovisas omgående som kostnad.
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Goodwill 
Goodwill, som redovisas vid förvärv av dotterföretag enligt ovan, redovisas 
initialt som en tillgång värderad till anskaffningsvärde. Goodwill skrivs ej av, 
värdet prövas istället årligen, eller oftare vid indikation på behov av nedskrivning, 
genom beräkning av motsvarande kassagenererande enhets återvinningsvärde. 
Återvinningsvärdet defi nieras som det högsta av tillgångens nettoförsäljningsvärde 
och nyttjandevärde. Vid värdeprövningen fördelas goodwill på de kassagenerande 
enheter som förväntas bli gynnade av synergierna i förvärvet. Goodwill skrivs ned 
om det i koncernen redovisade värdet på enheten.  

Immateriella anläggningstillgångar 
Koncernen tillämpar IAS 38 ”Immateriella tillgångar”. IAS 38 innebär i korthet 
att utgifter för utveckling av nya produkter endast redovisas som tillgångar om 
dessa utgifter med stor sannolikhet kan förväntas generera framtida ekonomisk 
vinning för företaget. 

En ny produkt ska ha nått så långt i utvecklingshänseende, att först från och 
med att den går in i en industrialiseringsprocess, börjar utgifterna härför redovisas 
som tillgång. Samtliga utgifter dessförinnan kostnadsförs löpande. Avskrivnings-
planer påbörjas från och med marknadsintroduktion av respektive produkt. 
Avskrivningsplanen överensstämmer med produktens nyttjandeperiod och 
uppgår till 3-5 år.

Externa utgifter för patent och varumärken aktiveras i balansräkningen med 
tioåriga avskrivningsplaner.  

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar, bestående av inventarier, datorutrustning och 
dataprogram redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade 
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 
 
Avskrivningar enligt plan  
Avskrivningar enligt plan baseras på tillgångarnas anskaffningsvärden och beräknade 
ekonomiska nyttjandeperioder, med beaktande av följande avskrivningstider : 

- Patent  10 år
- Aktiverade utvecklingsutgifter 3-5 år
- Inventarier    5 år
- Datorutrustning, dataprogram    3 år 1)

- Förbättringsutgifter på annans fastighet 2-5 år 2)

 
1) Aktiverade dataprogram avser s.k. CAD-program av väsentlig betydelse för pågående 

produktutvecklingsarbete. 
2) Avskrivning görs linjärt över respektive hyreskontrakts löptider, vilka varierar mellan två 

och fem år.

 
Nedskrivningar 
Om det fi nns en indikation på att en tillgångs värde har minskat fastställs dess 
återvinningsvärde. Återvinningsvärdet defi nieras som det högsta av tillgångens 
nettoförsäljningsvärde och nyttjandevärde. Vid fastställande av nyttjandevärdet 
nuvärdesberäknas de framtida kassafl öden som tillgången förväntas ge upphov 
till under nyttjandeperioden. Tillgången skrivs ned när det i koncernen redovisade 
värdet överstiger återvinningsvärdet och nedskrivningen belastar årets resultat.

Leasing 
Leasingavtal klassifi ceras som fi nansiell eller operationell leasing. Finansiell leasing
föreligger då de ekonomiska riskerna och förmånerna förknippade med leasing-
objektet i all väsentlighet har förts över till leasetagaren. I annat fall är det fråga om 
operationell leasing. Anotokoncernen har inga väsentliga fi nansiella leasingavtal. 
Kostnader avseende operationella leasingavtal redovisas i resultaträkningen linjärt 
över leasingperioden. 

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs och 
orealiserade kursvinster och kursförluster ingår i resultatet. Kursvinster (kurs-
förluster) på rörelserelaterade fordringar och skulder redovisas som övriga 
rörelseintäkter (övriga rörelsekostnader). Kursdifferenser avseende fi nansiella 
fordringar och skulder redovisas bland fi nansiella poster.

Finansiella instrument
Finasiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar likvida medel, 
långfristiga fordringar, kundfordringar, fi nansiella placeringar samt derivat.

Likvida medel
Likvida medel utgörs av kassa och bank samt kortfristiga placeringar. En kort-
fristig placering klassifi ceras som likvida medel om den lätt kan omvandlas till 
kassamedel till ett känt belopp och om den är utsatt för endast en obetydlig 
risk för värdefl uktuationer.

Långfristiga fordringar och kundfordringar
Långfristiga fordringar och kundfordringar är monetära tillgångar som inte är 
derivat, som har fastställda eller fastställbara betalningar och som inte är note-
rade på en aktiv marknad. Dessa tillgångar värderas till anskaffningsvärde. 
Kundfordran redovisas till det belopp som beräknas infl yta, dvs efter avdrag för 
osäkra fordringar.

Leverantörsskulder
Leverantörsskulder upptas till det värde som företaget har för avsikt att betala 
leverantören för att avveckla skuldförhållandet.

Valutaterminer och säkringsredovisning
Koncernen använder valutaterminer för att säkra nettofl ödet av valutor upp till 
12 månader. Storleken på respektive termin sätts i nivå med rullande likviditets-
prognoser för kommande perioder. Koncernen gör löpande avrop från terminerna 
i takt med faktiskt infl öde av betalningar i utländsk valuta. Målet med säkringen 
är framförallt allt att skydda koncernen mot stora förändringar i växelkurserna. 
Valutsäkringen uppfyller inte kraven i IAS 39 ”Finansiella instrument: Redovisning 
och värdering” för säkringsredovisning. Samtliga valutaterminer har således 
värderats till verkligt värde. Värdeförändringar redovisas i resultaträkningen som 
fi nansiell intäkt respektive fi nansiell kostnad.

Varulager
Varulager, bestående av färdiga produkter samt kritiska komponenter, har värde-
rats till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först-in, först-ut principen (FIFO) 
respektive nettoförsäljningsvärde (lägsta värdets princip). 

Pensioner och ersättningar till anställda
Samtliga pensionsutfästelser har övertagits av försäkringsbolag och klassifi ceras 
som avgiftsbestämda pensionsplaner. Pensionspremier kostnadsförs i den period
när de anställda utfört de tjänster avgiften avser.

Koncernen har inom ramen för incitamentsprogram utgivit personal- och 
teckningsoptioner till anställda. Verkligt värde för personaloptioner vid tilldel-
ningsdagen redovisas som en kostnad i resultaträkningen. Verkligt värde är 
beräknad enligt Black & Scholes modell för värdering av optioner. De totala 
kostnaderna periodiseras under intjänandeperioden. Kostnaden redovisas som 
administrationskostnader.

Skatter 
Redovisning i resultaträkningen görs av all skatt som beräknas belöpa på redovisat 
resultat. Dessa skatter har beräknats enligt varje lands skatteregler och redovisats 
i posten Skatt på årets resultat. Då underliggande transaktion redovisas direkt 
mot eget kapital redovisas också tillhörande skatteeffekt direkt i eget kapital.

Koncernens totala skatt i resultaträkningen utgörs av aktuell skatt på det 
skattepliktiga resultatet för perioden och uppskjuten skatt. Koncernens skatt utgörs 
huvudsakligen av aktuell skatt på det skattepliktiga resultatet för perioden i 
utländska dotterföretag. 

Koncernen använder balansräkningsmetoden för att beräkna uppskjutna 
skattefordringar och -skulder. Balansräkningsmetoden innebär att beräkningen 
görs utifrån skattesatser per balansdagen applicerat på temporära skillnader 
mellan en tillgångs eller en skulds redovisade och dess skattemässiga värde samt 
på skattemässiga underskottsavdrag. Uppskjutna skattefordringar redovisas i 
balansräkningen endast till den del av avdragsgill skillnad eller underskott som 
sannolikt kan utnyttjas inom en överskådlig framtid. 
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Aktierelaterade ersättningar 
Koncernen har inom ramen för incitamentsprogram utgivit personal- och 
teckningsoptioner till anställda. Verkligt värde för personaloptioner vid tilldelnings-
dagen redovisas som en kostnad i resultaträkningen. Verkligt värde är beräknad 
enligt Black & Scholes modell för värdering av optioner. De totala kostnaderna  
periodiseras under intjänandeperioden. Kostnaden redovisas som administra-
tionskostnader.  

Redovisning av kassafl öde 
Kassafl ödesanalyser upprättas enligt indirekt metod, vilken innebär att resultat 
efter fi nansiella poster justeras för transaktioner som inte medfört in- eller 
utbetalningar under perioden samt för eventuella intäkter och kostnader som 
hänförs till investeringsverksamhetens kassafl öden.

Avsättningar 
En avsättning redovisas då det fi nns ett åtagande som följd av en inträffad hän-
delse, det är troligt att ett utfl öde av resurser kommer att krävas för att reglera 
åtagandet samt att en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. I balans-
räkningen redovisas följande avsättningar : omstrukturering, produktgaranti-
åtaganden, uppskjutna skatter samt övriga.

Eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser
Eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser redovisas om det föreligger ett möjligt 
åtagande som bekräftas endast av fl era osäkra framtida händelser och det inte 
är troligt att ett utfl öde av en resurs kommer att krävas eller att åtagandets 
storlek inte kan beräknas med tillräcklig noggrannhet.

Upplysningar om närstående
Vad gäller transaktioner med närstående hänvisas till Not 10 ”Ersättningar till 
ledande befattningshavare” och Not 42 ”Närstående”. Några andra närstående-
transaktioner har inte förekommit.

Segmentsredovisning 
Koncernen har inga primära eller sekundära segment. Uppföljning av verksam-
hetens utfall görs på hela koncernens verksamhet.  

Ändrade redovisningsprinciper 
Ändringar i enlighet med IFRIC 11 (IFRS 2 - Transaktioner med egna aktier), 
IFRIC 12 (Service Concession Agreements), IFRIC 14 (IAS 19 - Begränsning av 
förmånsbestämd tillgång) har inte haft någon effekt på koncernens fi nansiella 
rapporter under 2008.   

Nya IFRS och tolkningar som ännu inte börjat tillämpas 
Ändringar i IFRS 2 (Aktierelaterade ersättningar), IFRS3 (Rörelseförvärv), IFRS 8 
(Rörelsesegment), IAS 23 (Lånekostnader), IAS 27 (Koncernredovisning och 
separata fi nansiella rapporter), IAS 32 (Finansiella instrument), IFRIC 13 (Kund-
lojalitetsprogram), IFRIC 15 (Försäljning av fastigheter), IFRIC 16 (Säkring av in-
vestering i utländsk verksamhet), IFRIC 17, (Utdelning av tillgångar till aktieägare) 
bedöms inte ha någon effekt på koncernens fi nansiella rapporter under 2009. 

Ändringar i IAS 1 (Utformning av fi nansiella rapporter) bedöms påverka 
utformningen av koncernens fi nansiella rapporter. Tillämpbara förändringar 
kommer inkluderas i koncernens fi nansiella rapportering från och med 2009.  

MODERFÖRETAGET 
Närmare beskrivning av tillämpade redovisningsprinciper ovan under Koncernens 
redovisningsprinciper. Beskrivningarna nedan har begränsats till förekommande 
avvikelser i moderbolaget från koncernens principer.

Leasing
Finansiella leasingavtal har i moderföretaget i enlighet med RR 32 redovisats 
såsom operationella leasingavtal.

Finansiella instrument
Moderföretaget tillämpar ej värderingsreglerna i IAS 39. Istället värderas fi nansiella 
anläggningstillgångar till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskriv-
ningar och fi nansiella omsättningstillgångar till lägsta värdets princip. 

Innehav i dotterföretag och intresseföretag   
Andelar i dotter- och intresseföretag värderas till anskaffningsvärde. I de fall det
redovisade värdet överstiger återvinningsvärdet (se avsnitt ovan om Nedskriv-
ningar) sker nedskrivning.

Aktieägartillskott 
Lämnade aktieägartillskott redovisas som en ökning av det redovisade värdet
på andelar i det mottagande koncernföretaget varefter prövning sker om en 
nedskrivning av andelarnas värde är erforderlig. 
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Kritiska bedömningar vid tillämpning av företagets redovisningsprinciper
Vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper (beskrivna i not 2) har 
företagsledningen gjort följande bedömningar som har den mest betydande 
effekten på de redovisade beloppen i de fi nansiella rapporterna. 
  
De viktigaste källorna till osäkerheter i uppskattningarna 
Upplysning lämnas nedan om de viktigaste antagandena om framtiden, och 
andra viktiga källor till osäkerheter i uppskattningar på balansdagen som innebär 
en betydande risk för en väsentlig justering av de redovisade beloppen för 
tillgångar och skulder i nästkommande räkenskapsår. 
 

Nedskrivningsbehov avseende goodwill
Vid bedömning av eventuellt nedskrivningsbehov görs en beräkning av nyttjande-
värde för den kassagenererande enheten till vilken goodwill har allokerats. 
Nyttjandevärdet beräknas utifrån uppskattade framtida kassafl öden, som den 
kassagenerande enheten förväntas generera. Redovisat värde avseende goodwill 
uppgår på balansdagen till 302 MESK. För ytterligare information avseende 
prövning av nedskrivningsbehov se Not 24. 

Nedskrivningsbehov avseende balanserade utvecklingskostnader
Vid bedömning av eventuellt nedskrivningsbehov görs en beräkning av åter-
stående nyttjandevärde för den teknologi eller de produkter som balanserade 
utvecklingskostnader avser. Nyttjandevärdet beräknas utifrån uppskattade 
framtida kassafl öden som teknologin förväntas generera.

Not 3  |  Bedömningar vid tillämpning av koncernens redovisningsprinciper och de viktigaste källorna till osäkerheter 
i uppskattningar

Not 4  |  Koncernens riskhantering

Andra riskområden
Andra områden som omfattas av fi nanspolicyn är :
– ränterisker, Anoto har ingen upplåning varför inga ränterisker föreligger.
– fi nansieringsrisker
– garantier och ansvarsförbindelser

Övrig riskhantering
Kreditrisk
Hanteringen av kreditrisker kan delas in i två delar, kommersiella risker samt 
fi nansiella risker. Utöver gjorda avdrag för befarade kundförluster per balans-
dagen har ingen kommersiell kreditrisk identifi erats. Den fi nansiella kredit risken 
hanteras inom koncernens fi nanspolicy, se Likviditetspolicy ovan.

Försäkringsrisk
Årligen görs en översyn av koncernens försäkringsskydd avseende traditionella 
företagsförsäkringar som sak-, ansvars-, reseförsäkringar etc. Bolagets försäkring 
för patenttvister löpte ut under 2005 och har inte varit möjlig att förlänga på 
rimliga villkor. Försäkringsfall anmälda innan försäkringen löpt ut täcks dock av 
den gamla försäkringen. Bolaget avser teckna ny försäkring avseende patenttvister 
så snart det låter sig göras på rimliga kommersiella villkor.

Patentrisker m.m.
Anoto förädlar ständigt sin patentportfölj, bland annat genom att ansöka om 
patent för nya uppfi nningar avseende Anotos teknologi i tillägg till tidigare 
patentansökningar och patent som redan beviljats. Anoto kan inte garantera att 
samtliga patentansökningar leder till patent eller att våra patent inte kommer att 
ifrågasättas, ogiltigförklaras eller kringgås. Tredje part har hävdat, och kan även i 
framtiden hävda, att Anoto gör intrång i deras immateriella rättigheter. Det kan 
bli kostsamt, tidsödande och ta Anotos krafter i anspråk att försvara sig mot 
sådana påståenden. Rättsliga tvister kan leda till att Anoto blir tvunget att betala 
skadestånd eller annan ersättning, modifi era eller utveckla Anotos produkter 
och teknologi så att de inte gör intrång eller ingå licensavtal. Anoto kan dock 
inte garantera att sådana licenser kommer att vara tillgängliga i överhuvudtaget 
eller på rimliga villkor.

Likviditetsrisk
Anotos likvida tillgångar, i form av likvida medel, uppgick vid utgången av 2008 
till 99 MSEK. Koncernen har inte några räntebärande skulder och har heller inte 
pantsatt kundfordringar, lager eller anläggningstillgångar som säkerhet. Styrelsen 
för Anoto gör den bedömningen att verksamheten under 2009 kan fi nansieras 
med befi ntliga likvida medel, utan någon upplåning från banker eller andra 
kreditinstitut. Den osäkra kreditmarknaden och den därmed begränsade tillgången 
på krediter bedöms inte påverka Anoto. Hur denna begränsing påverkar Anotos 
kunder kan vi inte uttala oss om.

Anotos styrelse har fastställt en fi nanspolicy vars syften är att: 
– Förenkla och harmonisera de fi nansiella aktiviteterna i koncernen 
– Defi niera regler för vilka fi nansiella risker som är accepterade av styrelsen
– Fastställa riktlinjer inom vilka koncernen kan operera självständigt 
– Delegera förvaltningen av de fi nansiella riskerna till bolagets CFO  

 
De områden inom fi nanspolicyn som främst påverkar Anotos hantering av 
risker är likviditet samt valutapolicyerna.  
  
Likviditetspolicy  
I enlighet med koncernens fi nanspolicy görs löpande uppdateringar av koncernens 
likviditetsbehov. Dessa kassafl ödesanalyser ger underlag för löpande likviditets-
planering, placeringar, räntebindningstider m.m. Enligt likviditetspolicyn skall till-
gänglig likviditet bestå av likvida medel och /eller omsättningsbara värdepapper 
med en offi ciell kreditvärdering motsvarande Moody´s P1.  
  
Valutaexponering och valutapolicy  
Transaktionsexponering  
Denna uppkommer när intäkter och kostnader är i olika valutor. Anoto har en stor 
exponering i US dollar, Euro och Yen då större delen av faktureringen är i dessa 
valutor.  Anotos valutapolicy under 2008 avseende dollar har inneburit att placera 
Dollar på valutakonto motsvarande de närmsta tolv månadernas förväntade 
nettofl öde i dollar. Säkring av Euron sker genom terminskontrakt till ett värde 
motsvarande det beräknade nettofl ödet för de kommande sex månaderna. 
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Känslighetsanalys
Effekten på resultatet före skatt vid 5 procent förändring av växelkurser blir :
USD/SEK  ’+/- 0,8 MSEK 
EUR/SEK  ’+/- 1,4 MSEK
JPY/SEK  ’+/- 1,6 MSEK
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Not 5  |  Nettoomsättning

Koncernens omsättning per verksamhet fördelat per marknad:
2008

      Koncernen
2007

Sverige 77 507 38 435

Övriga EU 39 537 26 230

USA 40 123 15 453

Japan 7 642 52 881

Övriga Asien 5 260 7 241

Övriga världen 12 135 4 451

Totalt 182 204 144 691

Koncernens omsättning per intäktslag:
2008

      Koncernen
2007

Royalty 43 982 20 016

NRE 1) 19 216 37 938

Licenser 28 871 45 843

Komponenter 27 495 15 756

Pen sales 57 099 18 328

Övrigt 5 541 6 810

Totalt 182 204 144 691
1) Intäkter kopplade till mjuk- och hårdvaruutveckling för våra partners produkter.

Moderbolagets försäljning till dotterbolag uppgår till 30.044 (26.155) och avser i sin helhet intäkter från tillhandahållande av koncerninterna tjänster till övriga koncernbolag. 
Dessa intäkter har eliminerats i koncernredovisningen och ingår därmed ej i totalen ovan.

Not 6  |  Medelantal anställda

2008 2007

Antalet anställda Varav män Antalet anställda Varav män

Moderbolaget 1) 11 5 10 5

Övriga Sverige 101 79 83 70

USA 7 4 4 3

Japan 8 5 6 4

Totalt 127 93 103 82
1) Samtliga moderbolagets anställda är anställda i Sverige.

Not 7  |  Könsfördelning styrelse och ledning

2008 2007

Antal Varav män Antal Varav män

Styrelse 1) 7 6 7 6

Ledning (Sverige) 6 5 6 5

Totalt 2)  13 11 13 11
1) Avser moderbolagets styrelse.
2) Avser samtliga personer ingående i moderbolagets styrelse samt ledande befattningshavare i koncernbolag.

Not 8  |  Sjukfrånvaro svenska bolag

2008 2007

ÅLDERSKATEGORI
Total 

frånvaro
Därav över 

60 dagar
Total 

frånvaro
Därav över 

60 dagar

Under 30 år 1,13 % 0,00 % *) *)

30 - 50 år 2,66 % 34,08 % 2,79 % 36,07 %

Över 50 år *) *) *) *)

Kvinnor 6,43 % 47,58 % 5,21 % 78,44 %

Män 1,12 % 0,00 % 1,81 % 0,00  %

Totalt 2,37 % 30,39 % 2,50 % 33,18 %

* Redovisas ej på grund av undantagsregeln i lagstiftningen som säger att uppgift inte skall lämnas om antalet anställda i gruppen är högst tio eller om uppgiften kan hänföras till enskild individ. 
Med grupp avses både kön och ålderskategori.
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Not 9  |  Löner och andra ersättningar

Koncernen Moderbolaget

2008 2007 2008 2007

LÖNER

Styrelse och VD 4 355 5 230 4 355 5 230

Andra ledande befattningshavare 1) 5 899 6 676 2 767 2 846

Övriga anställda 61 851 48 482 5 388 3 676

72 105 60 388 12 510 11 752

SOCIALA  KOSTNADER

Styrelse och VD 1 412 1 394 1 412 1 394

Andra ledande befattningshavare 1) 1 912 2 164 897 923

Övriga anställda 17 309 13 650 1 747 1 238

20 633 17 208 4 056 3 555

PENSIONSKOSTNADER

Styrelse och VD 913 686 913 686

Andra ledande befattningshavare 1) 1 530 1 463 636 628

Övriga anställda 10 894 8 439 183 432

13 337 10 588 1 732 1 746

Totala löner och ersättningar 106 075 88 184 18 298 17 053

Varav:

Sverige 94 639 80 406 18 298 17 053

Japan 5 765 4 015 - -

USA 5 671 3 763 - -

Totalt 106 075 88 184 18 298 17 053

Löner och andra ersättningar ingår i resultaträkningarnas delposter enligt följande:

Försäljningskostnader 44 445 14 109 4 483 4 775

Administrationskostnader 11 986 12 346 11 034 9 720

Utvecklingskostnader 49 643 61 729 2 781 2 558

Totalt 106 075 88 184 18 298 17 053

1) Ledande befattningshavare är för koncernen 6 (6) personer och moderbolaget 4 (4) personer.

Gentemot VD gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. VD bibehåller sin lön och förmåner under uppsägningstiden. Vid uppsägning från Bolagets sida 
som saknar grund för saklig uppsägning enligt 7§ lag (1982:80) om anställningsskydd, har VD rätt till ett avgångsvederlag motsvarande tolv månadslöner beräknat på 
den lön som gäller vid tidpunkten för uppsägningen.

Uppsägningstid för övrig ledande personal från företagets sida varierar från sex till nio månader. 
Inga avtal har träffats avseende pensionsutfästelser eller motsvarande utöver vad som omfattas av information i noter, vare sig för styrelseledamöter eller 
ledande befattningshavare. Ingen ledande befattningshavare förutom VD erhåller ekonomisk kompensation utöver uppsägningslön i händelse av uppsägning. 
VD och övriga i ledningsgruppen har ett bonustillägg i sitt anställningsavtal. Bonusen baseras på villkor som fastställs av styrelsen och kan maximalt uppgå till 
50 % av den fasta månadslönen. 
Pensionsåldern för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare är 65 år. Pensionspremien uppgår till 35 % av ordinarie lön för verkställande 
direktören och 15-19 % för andra ledande befattningshavare

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (fastställda av årsstämman 2008)
Ersättningsnivå och ersättningsstruktur för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässig. Den totala ersättningen skatt vara en avvägd blandning av fast 
lön, rörlig ersättning, pensions- och sjukförmåner, eventuella övriga förmåner samt villkor vid uppsägning och avgångsvederlag. Ersättningen kan även innehålla 
aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram. 
Den rörliga ersättningen varierar för de olika ledande befattningshavarna och skall i huvudsak vara relaterad till Anotos budget och kan som mest uppgå till 
femtio procent av den fasta lönen, dock verkställande direktörens rörliga ersättning uppgå till högst sjuttiofem procent.
Pensionsförmånerna skall vara konkurrenskraftiga. Verkställande direktören skall ha en premiebaserad pension baserad på trettiofem procent av den fasta lönen. 
Övriga ledande befattningshavare skall ha en premiebaserad pension med avsättningar motsvarande ITP-planen.
Övriga förmåner, såsom läkarvård och förmånsbil, skall vara konkurrenskraftiga.
Som huvudregel skall samtliga ledande befattningshavare ha en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. I undantagsfall skall enskilda ledande befattnings-
havare kunna ha en ytterligare uppsägningstid om högst tre månader vid uppsägning från Anotos sida. Verkställande direktören skall ha en uppsägningstid om 
sex månader samt härutöver ett avgångsvederlag om tolv månader vid uppsägning från Anotos sida utan saklig grund. 
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Not 10  |  Ersättningar till ledande befattningshavare

STYRELSE OCH VD 2008 Lön/arvode  Bonus 
 Pensions -

premie
Övriga 

ersättningar Totalt
Årets tilldelning 

optioner
Värde 

optioner

Anders Norling 2 855 - 913  -   3 768  -    -   

Christer Fåhraeus 175  -    -    -   175  -    -   

Märtha Josefsson 175  -    -    -   175  -    -   

Stein Revelsby 175  -    -    -   175  -    -   

Håkan Ericsson 175  -    -    -   175  -    -   

Bernard Gander 175  -    -    -   175  -    -   

Yoshioka Hiroshi 175  -    -    -   175  -    -   

Hans Otterling 450  -    -    -   450  -    -   

Totalt 1) 4 355  0 913 0 5 268  -    -   

1) Total ersättning kan komma från olika bolag inom koncernen. 

STYRELSE OCH VD 2007 Lön/arvode  Bonus 
 Pensions -

premie
Övriga 

ersättningar Totalt
Årets tilldelning 

optioner
Värde 

optioner

Anders Norling 2974 756  560  -   4 290  -    -   

Christer Fåhraeus 175  -   -  -   175  -    -   

Märtha Josefsson 175  - -  -   175  -    -   

Lars Jarnryd 175  -    -    -   175  -    -   

Stein Revelsby 175  -    -    -   175  -    -   

Håkan Ericsson 175  -    -    -   175  -    -   

Bernard Gander 175  -    -    -   175  -    -   

Hans Otterling 450  -    -    -   450  -    -   

Totalt 1) 4 474 756 560 0 5 790  -    -   

1) Total ersättning kan komma från olika bolag inom koncernen. 

LEDNING 2008 Lön/arvode  Bonus 
 Pensions -

premie
Övriga 

ersättningar Totalt
Årets tilldel-

ning optioner
Värde 

optioner

Koncernledning 5 899 - 1 530  -   7 429 -  -   

Totalt  5 899 - 1 530  - 7 429  -    -   

LEDNING 2007 Lön/arvode  Bonus 
 Pensions -

premie
Övriga 

ersättningar Totalt
Årets tilldel-

ning optioner
Värde 

optioner

Koncernledning 5 816  1 018 1 463  -   8 297  200 000  204   

Totalt  5 816 1 018 1 463  - 8 297  -    -   
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Not 11  |  Revisionsarvoden

Totalt har årets resultat belastats med arvoden till bolagets revisorer enligt följande:

Koncernen Moderbolaget

2008 2007 2008 2007

Revision

Deloitte AB - 375 - 140

KPMG 350 - 350 -

Övriga uppdrag 252 161 252 34

Totalt 602 536 602 174

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och bokföring 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 
arbetsuppgifter. Allt annat är övriga uppdrag.

Not 12  |  Rörelsens kostnader fördelade på kostnadsslag

Koncernen Moderbolaget

2008 2007 2008 2007

Råvaror och förnödenheter -20 893 -38 781  -    -   

Förändringa av lager av färdiga varor och produkter i arbete -31 369 4 024  -    -   

Personalkostnader -106 075 -88 184  -    -   

Avskrivningar -15 170 -15 912  -  - 

Övriga externa kostnader -43 338 -34 943 - -

Övriga rörelsekostnader -1 742 -1 653 - -

Totalt -218 587 -175 449 - -

Not 13  |  Övriga rörelseintäkter

Koncernen Moderbolaget

2008 2007 2008 2007

Valutakursvinster 3 625 128  -    -   

EU-bidrag 357 686  -    -   

Resultat från försäljning av inventarier - 338  -    -   

Övrigt 721 41  40  - 

Totalt 4 703 1 193 40 -

Not 14  |  Övriga rörelsekostnader

Koncernen Moderbolaget

2008 2007 2008 2007

Valutakursförluster -1 742 -1 011 - -

Övrigt - -642 - -

Totalt -1 742 -1 653 - -

Not 15  |  Avskrivningar

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar ingår i resultaträkningarnas delposter enligt följande:

Koncernen Moderbolaget

2008 2007 2008 2007

Kostnad för sålda varor

Försäljningskostnader -4 975 -3 755 - -

Administrationskostnader -411 -308 -235 -222

Utvecklingskostnader -9 784 -11 849 - -

Totalt -15 170 -15 912 -235 -222
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Not 16  |  Resultat från andelar i koncernföretag

Koncernen Moderbolaget

2008 2007 2008 2007

Nedskrivning av aktier i Anoto AB 1) - - - -3 700

Nedskrivning av aktier i Anoto Communications KK 2) - -122 - -

Nedskrivning av aktier i Anoto Hong Kong Ltd 3) - -130 - -

Totalt 0 -252 0 -3 700

1) Avser lämnat ovillkorligt aktieägartillskott till dotterbolaget Anoto AB. Aktieägartillskottet har lämnats för att täcka årets 
negativa resultat i dotterbolaget och återställa dotterbolagets eget kapital till aktiekapitalets storlek.

2) Nedskrivning har gjorts till ett belopp motsvarande koncernens andel i företagets egna kapital.
3) Nedskrivning har gjorts i samband med likvidation av Anoto Hong Kong Ltd. under 2007.

Not 17  |  Ränteintäkter

Koncernen Moderbolaget

2008 2007 2008 2007

Ränta på kortfristiga placeringar 1 079 3 707 1 017 3 564

Ränta på bankmedel 1 318 1 075 131 280

Totalt 2 397 4 782 1 148 3 844

Not 18  |  Räntekostnader och liknande resultatposter

Koncernen Moderbolaget

2008 2007 2008 2007

Förlust på valutaterminer -5 398 -150 -1 979 -136

Övrigt -2 973 -1 363 -42  -   

Totalt -8 371 -1 513 -2 021 -136
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Not 19  |  Skatter

Koncernen Moderbolaget

2008 2007 2008 2007

Aktuell skatt 1) -853 -791  -   -

Totalt -853 -791 - -

1) Aktuell skatt avser huvudsakligen skatt i utländska dotterföretag.

Sambandet mellan årets skattekostnad och redovisat resultat före skatt:

Koncernen Moderbolaget

2008 2007 2008 2007

Redovisat resultat före skatt 31 302 -6 648 945 -344

Skatt enligt gällande skattesats 28 % -8 764 1 861 -265 96

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader

 Koncernjusteringar där uppskjuten skatt ej betaktats -1 559 -2 915  -    -   

 Nedskrivning på aktier i dotterföretag - -  -   -1036

 Övriga ej avdragsgilla kostnader -347 -275 -220 -205

 Skatt hänförlig till tidigare år -932 26  -    -   

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 12 992 -67 8 6

Justering för skattesatser i utländska koncernföretag -1 737 347 -  -   

Ökning/minskning av underskott utan motsvarande aktivering 
av uppskjuten skatt -506 232 477 1 139

Redovisad skatt -853 -791 0 0

Skattemässiga underskott

Koncernen Moderbolaget

2008 2007 2008 2007

Ingående balans -446 564 -448 780 -30 085 -34 561

Årets skattemässiga resultat -2 532  1 809 1 703 4 069

Justering pga ändrad taxering  -    407 -322  407 

Utgående skattemässigt underskott -449 096 -446 564 -28 704 -30 085

Nominellt belopp skattefordran 125 747 125 038 8 037 8 424

Inga temporära skillnader föreligger.

Nominella belopp av skattefordringar (28 %) enligt ovan har värderats till 0 i balansräkningen. 
Då koncernen fortfarande redovisar negativt resultat värderas inte det nominella beloppet av skattefordran i balansräkningen.

Skattemässiga underskott ovan avser svenska bolag och är ej tidsbegränsade.
Ytterligare skattemässiga underskott fi nns i det japanska dotterbolaget. Dessa underskott beräknas uppgå till drygt 7 MSEK.
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Not 20  |  Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

Koncernen Moderbolaget

2008 2007 2008 2007

ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 119 256 115 893 24 218 24 218

Årets anskaffningar 20 134 9 366  -    -   

Årets utrangeringar -6 003  -    -   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 139 390 119 256 24 218 24 218

ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN

Ingående ackumulerade avskrivningar -107 752 -100 927 -24 218 -24 218

Årets avskrivningar enligt plan -5 058 -8 125  -    -   

Årets utrangeringar 1 300  -    -   

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -112 810 -107 752 -24 218 -24 218

Utgående planenligt restvärde 26 580 11 504  -    -   

Not 21  |  Patent

Koncernen Moderbolaget

2008 2007 2008 2007

ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 67 137 61 974 13 886 13 800

Årets anskaffning 5 901 5 163 25 86

Avyttring av rörelsegren -154  -   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 72 884 67 137 13 911 13 886

ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN

Ingående ackumulerade avskrivningar -38 199 -32 646 -13 122 -13 008

Årets avskrivningar enligt plan -5 838 -5 553 -114 -114

Avyttring av rörelsegren  19  -    -    -   

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -44 018 -38 199 -13 236 -13 122

Utgående planenligt restvärde 28 866 28 938 675 764

Prövning av nedskrivningsbehov för patent sker årligen samt då indikationer på att nedskrivningsbehov föreligger. Se under Not 24 Goodwill.
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Not 22  |  Varumärken

Koncernen Moderbolaget

2008 2007 2008 2007

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 507 505 47 80

Justering ingående balans - -56  -   -56

Årets anskaffning  30 58  -    23 

Avyttring av rörelsegren -23 - - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 514 507 47 47

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Ingående ackumulerade avskrivningar -150 -149 -7 -58

Justering ingående balans - 56  -    56 

Årets avskrivningar enligt plan -34 -57 -4 -5

Avyttring av rörelsegren 4 - - -

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -180 -150 -11 -7

Utgående planenligt restvärde 334 357  36  40 

Not 23  |  Övriga immateriella rättigheter

Koncernen Moderbolaget

2008 2007 2008 2007

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden - - - -

Årets anskaffning 6 439  -    -    -   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 439 0 0 0

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Ingående ackumulerade avskrivningar - - - -

Årets avskrivningar enligt plan -690 - - -

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -690 0 0 0

Utgående planenligt restvärde 5 749 0 0 0
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Not 24  |  Goodwill

Koncernen

2008 2007

ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 381 301 381 301

Årets anskaffningar  3 822  -   

Årets avyttring  -    -   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 385 123 381 301

ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN

Ingående ackumulerade avskrivningar -82 627 -82 627

Årets avskrivningar enligt plan  -    -   

Årets avyttring  -    -   

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -82 627 -82 627

Utgående planenligt restvärde 302 496 298 674

Anotos produkter säljs av koncernens samtliga marknadsbolag, dvs koncernen har bara en rörelsegren. Den interna rapporteringen är inriktad på försäljning inom 
olika verksamhetsområden. Dessa verksamhetsområden utgör dock inte självständiga kassagenererande enheter varför värdenedgångsprövning av immateriella 
rättigheter görs baserat på prognostiserade kassafl öden från hela koncernensverksamhet. 

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill sker årligen samt då indikationer på att nedskrivningsbehov föreligger. Återvinningsbart belopp för koncernens 
verksamhet fastställs baserat på beräkningar av nyttjandevärden.

Nyttjandevärdet för goodwill hänförligt till Anoto har beräknats baserat på diskonterade kassafl öden för en period omfattande 10 år. Anledningen till att en 
längre period än 5 år tillämpas motiveras av att bolagets produkter är i början av en kommersiell fas. Kassafl öden för de första året baseras på av styrelsen fastställd 
budget. För perioderna därefter har tillväxttakten har fastställts på prognoser baserade på information från partners samt egna bedömningar och varierar per 
tillämpningsområde samt över tid. Vidare har antaganden om prissänkningar om (0-15 %) gjorts.

Vid beräkning av nyttjandevärde för Anoto har en diskonteringsränta om 15 % före skatt tillämpats. Diskonteringsräntan har satts till bolagets beräknade Weigh-
ted Average Cost of Capital (”WACC”).

Not 25  |  Inventarier & verktyg

Koncernen Moderbolaget

2008 2007 2008 2007

ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden  15 755     13 514     940     638    

Årets anskaffningar  5 459     2 365     109     302    

Avyttringar av rörelsegren -1 775    - -  -    

Utrangeringar -80     -     -     -    

Omräkningsdifferens  1 012    -124     -     -    

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  20 371     15 755     1 049     940    

ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN

Ingående ackumulerade avskrivningar -11 709    -10 002    -574    -470    

Årets avskrivningar enligt plan -3 550    -1 742    -119    -104    

Årets avyttring  119    -  -     -    

Utrangering  48    - - -

Omräkningsdifferens -  35     -     -    

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -15 092    -11 709    -693    -574    

Utgående planenligt restvärde  5 279     4 046     356     366    
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Not 26  |  Andelar i koncernföretag

Moderbolaget

2008 2007

MODERBOLAGET

Ingående balans 267 194 267 194

Ingående lämnade aktieägartillskott 464 603 460 903

Årets lämnade aktieägartillskott 1) - 3 700

Ingående ackumulerade nedskrivningar -464 603 -460 903

Återförda nedskrivningar 2) - -3 700

Totalt 267 194 267 194

1) Avser aktieägartillskott till Anoto AB.
2) Avser nedskrivning av innehavet i Anoto AB.

Bolagsnamn Org.nr. Säte
Totalt 

antal andelar
Andel av 

kapital & röster Eget kapital Bokfört värde

Anoto AB 556320-2646 Lund  5 000 89,0 % 1) 43 238  267 005 

Anoto Licensiering AB 556665-4306 Lund  1 000 89,0 % 1)   97  89 

Anoto Administration AB 556591-2481 Malmö  1 000 100,0 %   2 302  100 

 267 194 

I Anoto Groupkoncernen fi nns underkoncerner i vilka följande bolag ingår :
Anoto, Inc., USA
Anoto Maxell Ltd, Japan
FAB Licensiering AB

1) Övriga 11 % ägs av Anoto Administration AB.

Not 27  |  Andelar i intresseföretag

Koncernen

2008 2007

KONCERNEN

Ingående balans 4 071 215

Årets anskaffning 1) - 4 071

Andel i intresseföretags resultat -2 431 -

Omklassifi cering 2) - -215

Totalt 1 640 4 071

1) Under 2007 förvärvades 20 % av aktierna i Anoto Taiwan. 
2) Anoto AB köpte under 2007 ytterligare 40 % av aktierna i Anoto Communications KK som därmed klassifi cerades om till koncernföretag.  

Bolagsnamn Org.nr. Säte
Totalt 

antal andelar
Andel av 

kapital & röster Eget kapital Bokfört värde

Anoto Taiwan Corporation 28316992 Taiwan  10 000 000 20,0  % 8 200  1 640 
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Not 28  |  Andra långfristiga värdepappersinnehav

Koncernen

2008 2007

KONCERNEN

Ingående balans 1) 3 371 3 743

Nedskrivning -3 371 -372

Totalt 0 3 371

1) Avser innehav av aktier i Destiny Wireless. 

Not 29  |  Andra långfristiga fordringar

Koncernen

2008 2007

KONCERNEN

Ingående balans 1 118 1 122

Konvertering av kort fordran 1)  19 381  - 

Övriga förändringar 2) 8 460 -4

Totalt 28 959 1 118

1) Konvertering av kort fordran på Livescribe till räntebärande långfristig fordran. 
2) Inkluderar innehållen köpeskilling från ARM Ltd avseende försäljning av Logipard AB.  

Not 30  |  Åldersfördelning kundfordringar

2008 2007

Brutto Netto Brutto Netto

Ej förfallet 15 463 15 463 17 125 17 125

Förfallna 1 - 30 dagar 10 154 10 154 1 679 1 679

Förfallna 31 - 60 dagar 1 537 1 537 954 954

Förfallna 61 - 90 dagar 1 893 1 893 2 670 2 670

Förfallna över 90 dagar 5 412 3 517 2 455 1 634

Totalt 34 459 32 564 24 883 24 062

Värdenedgång på fordringar som på balansdagen var förfallna sedan mer än 90 dagar görs genom individuell bedömning.

Not 31  |  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen Moderbolaget

2008 2007 2008 2007

MODERBOLAG OCH KONCERN

Förutbetalda hyror 1 370 1 280 1 370 1 180

Förutbetalda leasingavgifter 236 160  152  3 

Upplupen inkomstränta 12 378  -   378

Upplupen intäkt 10 741 37 038  -    -   

Omvärdering valutaterminer  -   370  -    -   

Övrigt 3 168 2 372 569 477

Totalt 15 527 41 598 2 091 2 038



40   |   ANOTO ÅRSREDOVISNING 2008

Not 32  |  Avsättningar för omstrukturering

Koncernen Moderbolaget

2008 2007 2008 2007

Avsättning för hyreskostnader

Ingående balans  -    -    -    -   

Ianspråktagna belopp  -    -    -    -   

Nya avsättningar  -    -    -    -   

Outnyttjade belopp som återförts  -    -    -    -   

- -  -    -   

Avsättning för personalkostnader

Ingående balans  -   1 476  -    -   

Ianspråktagna belopp  -   -1 476  -    -   

Nya avsättningar  -    -    -    -   

Outnyttjade belopp som återförts  -    -    -    -   

- -  -    -   

Total avsättning för omstrukturering

Ingående balans  -   1 476  -    -   

Ianspråktagna belopp  -   -1 476  -    -   

Nya avsättningar  -    -    -    -   

Outnyttjade belopp som återförts  -    -    -    -   

Totalt - 0  -    -   

Not 33  |  Avsättningar för produktgarantiåtaganden

Koncernen Moderbolaget

2008 2007 2008 2007

Ingående balans 1 573 1 529 - -

Ianspråktagna belopp -21  -   - -

Nya avsättningar 748 44  -    -   

Outnyttjade belopp som återförts -1 500  -    -    -   

Totalt 800 1 573  -    -   

Not 34  |  Övriga avsättningar

Koncernen Moderbolaget

2008 2007 2008 2007

Ingående balans - 4 151 - -

Ianspråktagna belopp - - - -

Nya avsättningar - - - -

Outnyttjade belopp som återförts - -4 151 - -

Totalt - - - -

Not 35  |  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen Moderbolaget

2008 2007 2008 2007

Semesterlöneskuld 3 911 4 391 472 355

Skuld sociala avgifter 1 342 1 557 239 179

Löneskatteskuld 2 363 2 211 511 338

Upplupna löner och arvoden 5 452 2 391 4 150 1 312

Omvärdering valutaterminer 3 892 - - -

Övrigt 4 253 6 412 620 2 365

Totalt 21 213 16 962 5 992 4 549
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Not 36  |  Aktierelaterade ersättningar

Inom ramen för ett incitamentsprogram har moder- och vissa dotterbolag sedan 1998 i olika former ställt ut optionsrätter. 
Nedan specifi ceras de aktuella optionsprogrammen.

Optionsprogram Antal optioner Aktier/ option Antal aktier
Teckningskurs 

SEK
Teckningstid 

tom
Fullt utnyttjat 
tillförs MSEK

Program 1 585 000 1 585 000 18,00 10-03-31 10,5

585 000 585 000

1) Personaloption 2007

1) Vid bolagsstämman den 15 maj 2007 fi ck styrelsen ett mandat att ge ut 650.000 optioner, s k personaloptioner. Av dessa fanns vid årets slut 440.000 optioner som tilldelats personalen samt 
145.000 optioner som tilldelats bolaget som hedge för sociala kostnader. Personaloptionerna kan utnyttjas under tiden 1 september 2009 till 31 mars 2010. Optionerna är knutna 
till anställningen.

Verkligt värde för varje utställd option är beräknad enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell. 

Om alla programmen utnyttjas fullt ut uppgår den totala utspädningen per 2008-12-31 till ca 0,5 %. Inga program som bedöms ha ett värde per 2008-12-31.
Utspädningsexponeringen och optionsprogram som bedöms ha ett värde kan ha förändrats fram till det datum som denna årsredovisning distribueras.

Förändring i utestående optionsprogram under året.

2008 2007

Antal optioner Vägd teckningskurs Antal optioner Vägd teckningskurs

Utestående optioner vid periodens början 3 515 500 24,41 7 415 002 24,41

Tilldelade under perioden - - 585 000 18

Förverkade under perioden - - -3 125 242 19,6

Inlösta under perioden - - - -

Förfallna under perioden -2 930 500 24,36 -1 359 260 31,35

Utestående vid periodens slut 585 000 18,00 3 515 500 23,22

Inlösningsbara vid periodens slut 0 0

*) Ingen inlösen av optioner har skett under 2007 eller 2008.

Not 37  |  Väsentliga leasingkostnader

Omfattningen av inventarier som disponeras inom ramen för leasingavtal är beloppsmässigt ringa.
Koncernens åtagande avseende hyrda lokaler uppgår för perioden 2009 till 7 718 TSEK och för perioden 2010-2012 till 12 371 TSEK.

Not 38  |  Ställda panter

Koncernen Moderbolaget

2008 2007 2008 2007

MODERBOLAG OCH KONCERN

Spärrade bankmedel 8 542 6 196  -    -   

Not 39  |  Eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser

Koncernen Moderbolaget

2008 2007 2008 2007

MODERBOLAG OCH KONCERN

Eventualförpliktelse för dotterbolag - - - -

Eventualförpliktelse övriga 4 721 7 025 - -

Totalt 4 721 7 025
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Not 40  |  Finansiella instrument

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen

Finansiella tillgångar 
värderade enligt fair 

value option
Låne- och 

kundfordringar

Investeringar 
som hålles 

till förfall
Övriga 

tillgångar/skulder
Summa 

redovisat värde Verkligt värde

KONCERNEN 2008

Finansiella placeringar 1 640 - - - 1 640 1 640

Långfristiga fordringar 7 640 21 319 - - 28 959 28 959

Kundfordringar - 32 564 - - 32 564 32 564

Övriga fordringar - - - 16 777 16 777 16 777

Kortfristiga placeringar och värdepappersinnehav - - 36 185 - 36 185 36 185

Likvida medel 63 159 - - - 63 159 63 159

Orealiserat resultat valutaterminer

Tillgångar 72 439 53 883 36 185 16 777 179 284 179 284

Övriga långfristiga skulder - - - 41 891 41 891 41 891

Leverantörsskulder - - - 12 034 12 034 12 034

Övriga skulder - - - 20 087 20 087 20 087

Orealiserat resultat valutaterminer - - - 3 892 3 892 3 892

Skulder - - - 74 012 74 012 74 012

Finansiella tillångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen

Finansiella tillgångar 
värderade enligt fair 

value option
Låne- och 

kundfordringar

Investeringar 
som hålles 

till förfall
Övriga 

tillgångar/skulder
Summa 

redovisat värde Verkligt värde

KONCERNEN 2007

Finansiella placeringar 8 798 - - - 8 798 8 798

Långfristiga fordringar - 1 118 - - 1 118 1 118

Kundfordringar - 23 910 - - 23 910 23 910

Övriga fordringar - - - 9 296 9 296 9 296

Kortfristiga placeringar och värdepappersinnehav - - 74 229 - 74 229 74 229

Likvida medel 57 072 - - - 57 072 57 072

Orealiserat resultat valutaterminer - - - - - -

Tillgångar 65 870 25 028 74 229 9 296 174 423 174 423

Övriga långfristiga skulder - - - 50 089 50 089 50 089

Leverantörsskulder - - - 9 385 9 385 9 385

Övriga skulder - - - 8 491 8 491 8 491

Orealiserat resultat valutaterminer - - - 787 787 787

Skulder - - - 68 752 68 752 68 752

Finansiella instrument värderas som huvudregel från och med 2005 till verkligt värde. Anoto Group koncernen har som policy att valutasäkra nettofl ödet i Euro 
för sex månader i taget. Denna valutasäkring sker i form av terminskontrakt i Euro. Terminskontrakt värderas på balansdagen till verkligt värde. 

Vid utgången av 2008 fanns terminskontrakt uppgående till kEUR 8.000 samt kUSD 1.000.
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Not 41  |  Försäljning av verksamhet

KONCERNEN

I december 2008 såldes aktierna i dotterbolaget Logipard AB samt delar av Anotos 
verksamhet inom Imaging Technology till ARM Ltd.

Resultat från försäljning av verksamhet, återlägges i kassafl öde

Försäljningspris -76 400

Nedskrivning immateriella tillgångar i koncernen 2 784

Försäljningsomkostnader 2 229

-71 387

Kassafl öde från försäljning av verksamhet

Påverkan på koncernens likvida medel

Försäljningspris 76 400

Innehållen del av föräljningpris *) -7 640

Försäljningsomkostnader -2 229

Likvida medel i Logipard AB vid försäljningstidpunkt -200

66 331

Varav förändring långfristiga fordringar *) 7 640

Totalt löpande verksamhet 2 584

*) 90 % av föräljningslikviden utbetald vid undertecknande av avtal, resterande 10 % betalas ut under 2010.

Nettotillgångarna i Logipard AB uppgick vid försäljningstidpunkten till:

2008-12-15

Immateriella tillgångar 1 922

Materiella tillgångar 1 499

Kundfordringar 6 301

Övriga fordringar 608

Likvida medel 200

Förskott från kunder -3 238

Leverantörsskulder -1 070

Övriga kortfristiga skulder -2 741

Nettotillgångar 3 481

Not 42  |  Närstående

Sammanställning över närståendetransaktioner

KONCERNEN
Inga transaktioner har gjorts med närstående i koncernen.

MODERBOLAGET
Närståenderelation

Försäljning av 
varor och tjänster

Inköp av 
varor och tjänster Övrigt

Fordran på närstående 
per 31 december

Skuld till närstående 
per 31 december

Dotterföretag 2008 30 044 - 41 366 162 885 -

Dotterföretag 2007 26 155 - - 91 475 -

Avseende transaktioner med nyckelpersoner i ledande ställning hänvisas till Not 9.
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  Lund den 31 mars 2009

 Märtha Josefsson Hans Otterling Christer Fåhraeus
  Ordförande

 Håkan Eriksson Bernard Gander Hiroshi Yoshioka

 Stein Revelsby Anders Norling
  VD

  Vår revisionsberättelse har avgivits den 31 mars 2009
  KPMG AB

  Eva Melzig Henriksson
  Auktoriserad revisor

Not 43  |  Händelser efter balansdagen

Livescribe Inc’s skuld till Anoto om 20,1 MSEK betalades till fullo i mitten av mars 2009. 
Den nu betalda skulden är den kvarstående betalningen under det avtalet som skrevs mellan Livescribe och Anoto i början av 2007, 
då Anoto överlät sin verksamhet i USA ”Content & Applications” till Livescribe.



ANOTO ÅRSREDOVISNING 2008   |   45

REVISIONSBERÄTTELSE

Till årsstämman i Anoto Group AB (publ)
Organisationsnummer 556532-3929

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bok-
föringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
i Anoto Group AB (publ) för år 2008. Bolagets årsredovisning ingår 
i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 16-45. Det 
är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för rä-
kenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovis-
ningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen samt för 
att internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits 
av EU och årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av kon-
cernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisning-
en, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av 
vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. 
Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med 
hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen 
och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. 
En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp 
och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår 
också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verk-
ställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de bety-
delsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören 
gjort när de upprättat årsredovisningen och koncern redovisningen 
samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om 
ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhål-
landen i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot 

eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. 
Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision 
ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovis-
ningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och 
ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Koncernredo-
visningen har upprättats i enlighet med internationella redovisnings-
standarder IFRS sådana de antagits av EU och årsredovisningslagen 
och ger en rättvisande bild av koncernens resultat och ställning. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, behandlar 
förlusten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Malmö den 31 mars 2009 

KPMG AB 

Eva Melzig Henriksson
Auktoriserad revisor
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Verksamheten i Anoto Group AB (publ) regleras av bolagsord-

ningen och den svenska aktiebolagslagen. Eftersom aktien i Anoto 

är marknadsnoterad på NASDAQ OMX Stockholm tillämpar bo-

laget även NASDAQ OMX Stockholms regelverk för emittenter.

Sedan den 1 juli 2008 tillämpar Anoto den svenska koden för bo-

lagsstyrning, som kräver att en årlig rapport över bolagsstyrnings-

frågor avges. Detta är den första rapporten om bolagsstyrning som 

Anoto avger. Bolagsstyrningsrapporten är inte granskad av Anotos 

revisorer och är inte del av Anotos årsredovisning för 2009.

BOLAGSSTYRNINGENS STRUKTUR

Anoto styrs och kontrolleras av fl era organ.

Aktieägarna utövar sin rösträtt på bolagsstämman genom att 

utse styrelseledamöter, externa revisorer och fatta beslut i andra 

frågor såsom fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen 

samt hur valberedningen ska utses.

Valberedningen föreslår styrelseledamöter, styrelseordförande och 

externa revisorer. I koden för bolagsstyrning, men inte i aktie-

bolagslagen, är valberedning ett krav.

Styrelsen utser verkställande direktör, ansvarar för utvecklingen 

av en långsiktig strategi samt övervakar och utvärderar Anotos 

verksamhet. Några av styrelsens uppgifter utförs delvis av ersätt-

ningskommittén och revisionskommittén.

Verkställande direktören leder och ansvarar för det dagliga arbe-

tet på Anoto i enlighet med instruktioner och riktlinjer från bo-

lagets styrelse.

De externa revisorer som utses av aktieägarna på årsstämman 

granskar bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens 

och ledningens förvaltning.

ÅRSSTÄMMA

Vid årsstämman utövar aktieägare i Anoto sin rätt att utse styrelse-

ledamöter. Stämman fattar också beslut i de övriga frågor som 

regleras i aktiebolagslagen och bolagsordningen. 

Årsstämman hålls i Lund, normalt under den första hälften av maj 

månad. Kallelsen till den årliga bolagsstämman, och dagordning 

för densamma, publiceras på Anotos webbplats och Dagens 

Nyheter och Post- och Inrikes Tidningar (Sveriges offi ciella kun-

görelseorgan). Dessutom publiceras i Sydsvenska Dagbladet in-

formation om tid och plats för årsstämman samt om hur dagord-

ningen kan beställas. 

Allt informationsmaterial till årsstämman fi nns tillgängligt både 

på svenska och engelska. Bolagsstämman hålls på svenska. Aktie-

ägarnas sammansättning har inte varit sådan att det bedömts 

fi nnas skäl att hålla stämman på engelska. 

ÅRSSTÄMMAN 2008

Årsstämman år 2008 hölls i Lund den 15 maj 2008. Från styrelsen 

närvarade Hans Otterling, Christer Fåhraeus, Märtha Josefsson, 

Stein Revelsby, Bernard Gander och Hiroshi Yoshioka. På års-

stämman närvarade även Anotos nuvarande externa revisorer, 

de externa revisorer som föreslogs för 2008–2012 och valbered-

ningens ordförande.

På årsstämman fattades följande beslut:

• Årsredovisningen presenterades; resultaträkningen och balans-

räkningen fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören be-

viljades ansvarsfrihet. Ingen utdelning till aktieägarna. 

• I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseleda-

möterna Hans Otterling, Christer Fåhraeus, Märtha Josefsson, 

Stein Revelsby, Bernard Gander, Håkan Eriksson och Hiroshi 

Yoshioka för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Hans Otterling 

omvaldes till ordförande. 

• KPMG Bohlins AB utsågs till bolagets revisorer för tiden intill 

slutet av årsstämman 2012. Revisorerna skall ersättas enligt god-

känd räkning.

• Stämman antog valberedningens förslag till hur enskilda 

medlemmar i valberedningen ska utses och hur valberedningens 

arbete ska bedrivas.

• Styrelsen bemyndigades att vid ett eller fl era tillfällen före 

nästa ordinarie bolagsstämma besluta om nyemission av samman-

taget högst 12.000.000 aktier mot bestämmelse om apport eller 

kvittning eller eljest med villkor som medför en avvikelse från 

aktieägares företrädesrätt.

• Riktlinjer för ersättning till  Verkställande direktören och andra 

ledande befattningshavare antogs enligt förslag från styrelsen. 

• Styrelsens förslag att anta ett incitamentsprogram med optio-

ner till nyckelpersoner godkändes. 

ÅRSSTÄMMA 2009

Anotos årsstämma hålls den 14 maj 2009 i Lund.

VALBEREDNING

På årsstämman 2008 beslöts, i enlighet med förslag från valbered-

ningen, att ge ordföranden i uppdrag att kontakta tre av bolagets 

större aktieägare enligt aktieägarförteckning per slutet av septem-

ber 2008 och be dem att senast sex månader före årsstämman 

2009 utse var sin representant att tillsammans med honom ut-

göra valberedning tills en ny valberedning utsetts. Valberedningen 

ska utse en ordförande. Styrelsens ordförande ska inte vara ord-

förande i valberedningen. Majoriteten av ledamöterna i valbered-

ningen ska inte vara ledamöter i styrelsen för Anoto. 

RAPPORT OM BOLAGSSTYRNING FÖR ÅR 2008
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Den 29 oktober 2008 presenterades den valberedning som bild-

ats inför årsstämman 2009: Jan Andersson (Swedbank Robur 

Fonder; valberedningens ordförande), Stein O. Revelsby (Norden 

Technology AS), Audun W. Iversen (Tor Aksel Voldberg) och 

Hans Otterling, styrelseordförande. Valberedningen utökades i 

januari 2009 med Leif Eriksröd (Essensor AS), sedan Essensor AS 

tillkännagett att man ökat sitt innehav i Anoto.

Valberedningen ska förbereda och lämna förslag till följande 

inför årsmötet år 2009: 

1.  Ordförande för årsstämman 

2.  Styrelseordförande och övriga styrelseledamöter 

3.  Styrelsearvoden 

4.  Arvoden till revisorer

5.  Valberedning inför årsstämman år 2010 

Valberedningens förslag ska framgå av kallelsen till årsstämman 

2009 och även publiceras på företagets webbplats.

STYRELSE

Styrelsen, som utser verkställande direktör, bär det yttersta ansva-

ret för Anotos verksamhet och ledning. Enligt Anotos bolagsord-

ning ska styrelsen ha minst tre och högst åtta ledamöter och högst 

fem suppleanter. Information om styrelsens ledamöter och deras 

arvoden fi nns på sidan 49 i årsredovisningen. Samtliga styrelseleda-

möter är fristående från Anotos ledning. De är också oberoende 

i förhållande till Anoto och de största aktieägarna i Anoto. 

ARBETSORDNING

Styrelsen har antagit en arbetsordning som beskriver tillvägagångs-

sätt och uppgifter för styrelsen, revisionskommittén och valbered-

ningen. Denna arbetsordning påverkar dock inte i något avseende 

det ansvar som styrelsen och/eller enskilda styrelseledamöter 

har enligt tillämplig lag och NASDAQ OMX Stockholms regel-

verk för emittenter. Arbetsordningen revideras och antas minst 

en gång per år.

STYRELSENS ARBETE UNDER 2008

Styrelsen för Anoto Group AB består av sju ledamöter utsedda 

vid årsstämman den 15 maj 2008. Hans Otterling har varit styrel-

sens ordförande. På styrelsens möten deltar verkställande direk-

tören och ekonomidirektören. Chefsjuristen är styrelsens sekre-

terare. När så bedöms lämpligt deltar företagets medarbetare 

som föredragande i sakfrågor som rör deras kompetensområden. 

Styrelsen utvärderar fortlöpande Anoto samt dess verkställande 

direktör och ledning.

Styrelsen hade fjorton protokollförda möten under 2008 varav 

elva var planerade enligt styrelsens årsplanering. Följande huvud-

frågor behandlades utöver styrelsens löpande arbete med direk-

tiv för och uppföljning av verksamheten inklusive budget, affärs-

läge och strategier :

•  Februari: genomgång av kvartals- och årsbokslut med 

 bolagets revisor

•  Maj: genomgång av kvartalsbokslut samt konstituerande möte  

 med den av årsstämman valda styrelsen

•  Juni: strategin för Anoto

•  Augusti: genomgång av kvartalsbokslut och diskussion kring  

 bolagets inriktning

•  November: fortsatt genomgång av kvartalsbokslut och 

 diskussion kring bolagets inriktning

•  December: fastställande av budget för 2009

Inför möten skickas normalt underlag ut ca en vecka i förväg. 

Verkställande direktören lämnar skriftlig rapport till styrelsen en 

gång i månaden. Styrelsen har två kommittéer – revisionskom-

mittén och ersättningskommittén – som förbereder ärenden åt 

styrelsen och i vissa fall fattar beslut efter delegering från styrelsen.

Ledamöternas deltagande i styrelse- och kommittémöten anges 

nedan:

Styrelseledamot: Antal  Antal möten Antal möten
 styrelsemöten: med revisions- med ersättnings-
  kommittén: kommittén:

Hans Otterling 14/14  1/1

Christer Fåhraeus 13/14 2/2 

Märtha Josefsson 13/14 2/2 

Stein Revelsby 13/14 2/2 

Bernard Gander 10/14  1/1

Håkan Eriksson  5/14  1/1

Hiroshi Yoshioka  5/14  

REVISIONSKOMMITTÉN

Frågor rörande revision, dess inriktning och planläggning hand-

läggs av revisionskommittén som består av Märtha Josefsson 

(ordförande), Christer Fåhraeus och Stein Revelsby. Revisions-

kommittén får också rapporter från bolagets revisor. Under 2008 

hade revisionskommittén två protokollförda möten. Revisorn 

har vid dessa möten presenterat planeringen av årets revision, 

diskuterat riskbedömningar samt avrapporterat genomförda 

granskningar. 

Revisionskommitténs arbete rapporteras till styrelsen av kom-

mitténs ordförande vid det styrelsemöte som följer närmast 

efter kommitténs möte.

ERSÄTTNINGSKOMMITTÉN

Ersättningskommittén – som består av Håkan Eriksson (ordfö-

rande), Hans Otterling och Bernard Gander – handlägger frågor 

om ersättning till verkställande direktören och ledningen samt 

incitamentsprogram. Kommittén hade ett möte under 2008. 

Ersättningskommitténs arbete rapporteras till styrelsen av kom-

mitténs ordförande vid det styrelsemöte som följer närmast 

efter kommitténs möte. 
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Vid den ordinarie bolagsstämman år 2008 fastställdes riktlinjer 

för ersättning till ledande befattningshavare.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH LEDNING

I ledningsgruppen, som leds av verkställande direktören, ingår 

sex personer (se årsredovisningen på sidan 50). Verkställande 

direktören och ledningsgruppen leder Anotos dagliga verksamhet.

INTERN KONTROLL 

I enlighet med aktiebolagslagen och koden för bolagsstyrning är 

det styrelsen som ansvarar för den interna kontrollen. I detta 

avsnitt om intern kontroll ligger fokus på den interna kontrollen 

av den ekonomiska rapporteringen. Med tanke på Anotos storlek 

har styrelsen bedömt att det inte fi nns behov av en intern kon-

trollavdelning eller -funktion. Anotos ekonomiavdelning anses 

kunna utföra den internkontroll som krävs, i samarbete med de 

externa revisorerna.

KONTROLLMILJÖ

Företagskulturen på Anoto uppmuntrar personalen till egna 

initiativ samtidigt som medarbetarna tar ansvar för att de strate-

giska mål som satts upp för Anoto uppfylls. Företagskulturen 

bygger på förtroende och personligt ansvarstagande. Varje med-

arbetare har en arbetsbeskrivning som anger arbetsuppgifter, 

ansvarsområden och befogenheter. 

Anoto har ett öppet klimat som innebär att alla medarbetare 

när som helst kan ta upp frågor direkt med verkställande direk-

tören eller någon annan i ledningsgruppen.

Inom specifi ka områden har verkställande direktören fastställt 

riktlinjer och policys som de anställda måste följa.

Anoto har infört en uppförandekod för Anoto och dess leveran-

törer. I uppförandekoden beskrivs Anotos krav med avseende 

på etik, barnarbete och miljö.

En detaljerad delegationsordning har fastställts med väldefi nierade 

nivåer för attestering och beslutsrätt. Delegationsordning tillämpas 

i hela Anoto.

RISKBEDÖMNING

Riskbedömning utförs för att identifi era, kartlägga och mäta huvud-

orsakerna bakom olika risker. De viktigaste riskfaktorerna vad 

gäller den interna kontrollen av den ekonomiska rapporteringen 

identifi eras på koncern- och företagsnivå samt på regional nivå. 

I riskbedömningen ingår risken för olämpliga åtgärder och bedrä-

geri. Resultatet av riskbedömningen leder fram till åtgärder och 

uppgifter som stödjer den interna kontrollen av den ekonomiska 

rapporteringen.

KONTROLLÅTGÄRDER

Styrelsen har infört ett system för kontroll- och riskhantering 

utifrån styrelsens arbetsordning. Här ingår även instruktioner till 

verkställande direktören och de rapporter som ska tas fram för 

styrelsen – samt en fi nanspolicy. Reglerna i detta system utgör 

ramverket för den interna kontrollen.

De processer och system som Anoto tillämpar för att säkerställa 

en effektiv intern kontroll är utformade i syfte att hantera och 

begränsa riskerna för betydande felaktigheter i rapporteringen 

av ekonomiska data, så att både strategi- och verksamhetsbeslut 

bygger på korrekt ekonomisk information.

Arbetet med att kontrollera den löpande verksamheten utförs 

av verkställande direktören och ledningsgruppen. Särskilda rikt-

linjer styr befogenheten att fatta beslut i olika frågor. Det fi nns 

även en rad mötesforum (ledningsgruppsmöten, styrkommittéer 

etc.) där frågor som rör kontrollen av verksamheten tas upp 

och där man effektivt kan styra verksamheten mot den fastställ-

da strategin för bolaget.

ÖVERVAKNING

Såväl generella som specifi ka kontrollåtgärder genomförs för 

att förhindra, upptäcka och åtgärda eventuella fel och avvikelser. 

Kontrollorganisationens kvalitet och effektivitet utvärderas fort-

löpande av verkställande direktören. Ekonomidirektören deltar 

aktivt i rekryteringen av all mer kvalifi cerad kontrollpersonal.

Verkställande direktören och ekonomidirektören rapporterar 

fortlöpande till styrelsen om koncernens ekonomiska situation, 

prestationer och eventuella riskområden. Anotos externa reviso-

rer närvarar vid minst två styrelsemöten årligen. Vid dessa möten 

presenterar revisorerna sina bedömningar och iakttagelser gällande 

affärsprocesser, redovisning och rapportering. Styrelseordföranden 

och ordförande för revisionskommittén har regelbunden kontakt 

med revisorerna.

Styrelsen övervakar fortlöpande Anotos ekonomiska utveckling 

med hjälp av omfattande rapporter och information från ekonomi-

direktören vid alla styrelsens möten. Återkommande uppföljning 

och en hög grad av transparens i rapportmaterial och ekonomi-

processer säkerställer att bolagets fi nanspolicy efterföljs, så att 

eventuella brister i det interna kontrollsystemet kan upptäckas 

i god tid.

En månatlig ledningsrapport avges för varje tillämpningsområde 

och geografi skt område. Rapporten följs upp med linjecheferna. 

I den interna kontrollen ingår även detaljerade årsbudgetar upp-

delade på tillämpningsområden, geografi ska områden och kost-

nadsställen. Prognoser avges tre gånger per år, i maj, augusti och 

november. Prognoserna är uppställda i linje med årsbudgeten. I 

december fastställer styrelsen budgeten för det kommande året.

Förutom med budget och prognoser arbetar Anotos lednings-

grupp fortlöpande med övergripande strategiska scenarier för 

tre år framåt.
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STYRELSE

HIROSHI YOSHIOKA

Styrelsemedlem

Född 1952

Styrelsemedlem sedan maj 2007.

Övriga styrelseuppdrag: 

Senior Vice President, Corporate 

Executive and President of TV 

Business Group within Sony 

Corporation.

Innehav: 0 aktier i Anoto 

Group AB. 

Utbildning: Bachelor of

Engineering, Kyoto University.

HÅKAN ERIKSSON

Styrelsemedlem

Född 1961

Styrelsemedlem sedan maj 2006.

Övriga uppdrag: Styrelsemedlem 

i Vestas AS.

Innehav: 0 aktier i Anoto 

Group AB. 

Utbildning: Master of Science,

Electrical Engineering, Linköpings

Univeristet. Honorary PhD,

Linköpings Universitet.

BERNARD GANDER

Styrelsemedlem

Född 1959

Styrelsemedlem sedan maj 2006.

Innehav: 2000 aktier i Anoto 

Group AB.

Utbildning: MBA Finance and 

International Business, University

of San Francisco. Bachelor in

Electrical Engineering, Fribourg

School of Engineering.

CHRISTER FÅHRAEUS

Företagets grundare, styrelsemedlem

Född 1965

Styrelsemedlem sedan 1996.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelse-

ordförande i Agellis Group AB, 

Respiratorius AB och Flatfrog Labo-

ratories AB. VD i EQL Pharma AB. 

Styrelseledamot i Cellavision AB, 

Monkfi sh Instruments AB, FlatFrog 

Laboratories AB, Fårö Capital AB 

och EQL Pharma AB.

Innehav: 3 500 000 aktier i 

Anoto Group AB.

Utbildning:  MS Bioengineering, BS, 

PhD h.c.

STEIN O REVELSBY

Styrelsemedlem

Född 1962

Styrelsemedlem sedan 2005.

Övriga uppdrag:

Styrelseordförande och VD för 

Norden Technology AS (Norden 

Technology AS äger 9,5 miljoner 

aktier i Anoto Group AB), 

styrelsemedlem i GammaMedica-

Ideas Inc., industriell rådgivare till 

Capman plc.

Utbildning: MBE, Norwegian

School of Management.

HANS OTTERLING

Styrelseordförande

Född 1961

Styrelsemedlem sedan maj 2006.

Övriga styrelseuppdrag: 

Styrelseordförande i EpiServer AB, 

Vice styrelseledamot i Climate-

well AB, Styrelseledamot i Svenska 

Riskkapital föreningen.

Innehav: 100 000 aktier i 

Anoto Group AB.

Utbildning: MBA, University of 

Massachusetts, School of Manage-

ment, Amherst, MA, USA och 

Handelshögskolan i Stockholm.

MÄRTHA JOSEFSSON

Styrelsemedlem

Född 1947

Styrelsemedlem sedan 2004.

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseordförande i Lärarfonder 

AB samt styrelseledamot i Fabege 

AB, Andra AP-fonden, Investment 

AB Öresund, Luxonen S.A., 

Skandia Fonder AB, Upsala Nya 

Tidning AB samt Opus Group.

Innehav: 0 aktier i Anoto 

Group AB.

Utbildning: B.A. in Economics, 

Uppsala Universitet.
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ANDERS NORLING

VD, Anoto Group AB

Född 1951

Anställd sedan 2006

Aktieinnehav: 250 000 aktier i Anoto 

Group AB.

Utbildning: Civilingenjör, Linköpings 

universitet.

ANDERS WIDESJÖ

CFO, Anoto Group AB

Född 1951

Anställd sedan 2008

Aktieinnehav: 30 000 aktier i Anoto 

Group AB.

Utbildning: Civilekonom, Göteborgs 

universitet.

LARS HERMANSEN

EVP Sales & Marketing, Anoto Group AB 

Född 1958

Anställd sedan 2006

Aktieinnehav: 50 000 personaloptioner 

i Anoto Group AB.

Utbildning: Civilekonom, Stockholms 

universitet.

EBBA ÅSLY FÅHRAEUS

VP Sales & Marketing, Anoto Group AB

Född 1963

Anställd sedan 2000

Aktieinnehav: 50 000 personaloptioner 

och 35 900 aktier i Anoto Group AB.

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan 

i Stockholm.

MAGNUS HOLLSTRÖM

EVP Technology Licensing, Anoto Group AB 

Född 1969

Anställd sedan 2001

Aktieinnehav: 10 000 personaloptioner 

och 57 833 aktier i Anoto Group AB.

Utbildning: Civilingenjör, Lunds Tekniska 

Högskola.

TORGNY HELLSTRÖM

Senior Vice President & General Counsel, 

Anoto Group AB

Född 1958

Anställd sedan 2004

Aktieinnehav: 50 000 personaloptioner och 

20 000 teckningsoptioner i Anoto Group AB.

Utbildning: Jur kand, Stockholms universitet.

KONCERNLEDNING
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ÅRSSTÄMMA
Årsstämman hålls den 14 maj 2009 i Anotos lokaler på Emdalavägen 18 i Lund. Aktieägare 

som avser att delta i stämman skall anmäla detta till bolaget på något av följande sätt:

* Tel 046-540 12 00, fax 046-540 12 02

* E-post AGM.2009@anoto.com

* Per post till Anoto Group, Emdalavägen 18, 223 69 Lund

Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 8 maj kl. 12:00. 

För att få rätt att delta måste aktieägare också senast den 8 maj vara införd i den av VPC AB 

förda aktieboken. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste senast onsdagen 

den 8 maj hos VPC tillfälligt ha inregistrerat aktierna i eget namn. Var vänlig att vid anmälan 

ange namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt registrerat 

aktieinnehav. Sker deltagande med stöd av fullmakt, ska denna insändas till bolaget före års-

stämman.

EKONOMISK INFORMATION

Anoto Groups ekonomiska information lämnas på svenska och engelska. Rapporterna 

kan enklast hämtas på Anoto Groups hemsida www.anoto.com eller genom beställning via 

e-post: AGM.2009@anoto.com, eller per telefon 046-540 12 00.

För räkenskapsåret 2009 lämnar Anoto Group ekonomiska rapporter enligt följande:

Delårsrapport första kvartalet  7 maj 2009

Delårsrapport andra kvartalet  31 juli 2009

Delårsrapport tredje kvartalet 4 november 2009

Bokslutskommuniké 2009 4 februari 2010

Årsredovisning 2009 april 2010

Årsstämma 2009 maj 2010



Anoto Group AB

Emdalavägen 18

223 69 LUND

Sverige

Tel +46 46 540 12 00

Fax +46 46 540 12 02

Ny adress from 1 juli 2009:

Traktorvägen 11

226 60 LUND

Anoto Inc.

200 Friberg Parkway, Suite 3003

Westborough, MA 01581

USA

Tel +1-508-983-9550

Fax +1-508-983-9551

Anoto-Maxell K.K.

7F Dai-3 Nishi Aoyama Bldg.

1-8-1 Shibuya, Shibuya-ku Tokyo

Japan 150-0002

Tel +81 (0)3-5774-1212

Fax +81 (0)3-5774-1211

C Technologies

Traktorvägen 11

226 60 LUND

Sverige

Tel +46 46 540 12 00

Fax +46 46 540 12 02

www.anoto.com




