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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 
Styrelsen och verkställande direktören för Anoto Group AB (publ.), med organisationsnr 556532-3929, får härmed avge 
årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari–31december 2017. 

Koncernstruktur 

Anoto Group AB är koncernens moderbolag, som utför koncernövergripande funktioner för dess dotterbolags räkning.  
 
sammanhanget. Den löpande verksamheten, inklusive försäljning, utförs av dotterbolagen, som består av Anoto AB, Anoto 
Korea Corp (tidigare Pen Generations), Anoto Ltd, Anoto Inc, Livescribe Inc och XMS Penvision AB. Här nedan avser ”Anoto” 
hela koncernen om inget annat framgår av sammanhanget. 

Verksamheten 

Anoto är ett teknikföretag, internationellt känt för innovation inom området informationsrika mönster och optisk läsning av dessa 
mönster. Företaget är ledande inom digitala skriv- och ritlösningar, och har historiskt använt sin egen teknik för att utveckla 
digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i 
världen. Anoto använder nu också sitt mönster, sin optik och sin bildbehandlingsexpertis för att överbrygga mellan analoga och 
digitala domäner, genom ett initiativ som kallas Anoto DNA (ADNA). ADNA gör det möjligt att unikt och diskret märka fysiska 
objekt, och sedan enkelt identifiera dessa enskilda objekt med hjälp av allmänt förekommande mobila enheter såsom 
smartmobiler och datorplattor. ADNA möjliggör spännande möjligheter för produktinnovation, marknadsinsikter och kontroll av 
distributionskedjan.  

Anotos affärsområden 

Anoto Enterprise Solutions and Licensing 

Enterprise Solutions fokuserar på system, produkter och tjänster för företag, främst inom områdena formulärbearbetning, 
dokumenthantering och digital signatur. Erbjudandet, Pen Solutions, omfattar lösningar för att skapa ett formulär i digitalt format, 
digital bearbetning av handskrivna formulär och automatisk generering av en digital version av ett dokument med handskrivna 
signaturer och anteckningar. Anoto har både direkta och indirekta affärsmodeller beroende på licensområde, och säljer via 
partners såsom systemintegratörer, programvaruvaruutvecklare och IT-konsultbolag på specifika vertikala marknader. Dessa 
erbjuder, i sin tur, anpassade lösningar baserade på Anotos teknik till sina kunder. 

Under 2017 ägde en väsentlig förskjutning rum i strategin för Anoto Enterprise Solutions. Kopplat till introduktionen av den nya 
pennan AP-701 etablerades inom verksamheten Enterprise Solutions en ny prismodell med lägre pris på pennor samtidigt som 
ett nytt återkommande intäktsflöde säkerställs genom att ta betalt för mönster och programvara. Dessutom blev Anoto mer aktivt 
när det gällde att identifiera och betjäna stora kunder direkt i stället för att förlita sig på systemintegratörer och andra distributörer.  

Den betydande omläggningen ledde till tillfälliga störningar i intäkterna, vilka sammanföll med att den nya pennan höll på att 
utvecklas och inte fanns tillgänglig förrän fjärde kvartalet 2017. Till följd av detta hade verksamheten Enterprise Solutions ett 
svagt år med lägre försäljning och färre kunder. Trots dessa svårigheter lyckades Anoto framgångsrikt knyta till sig kunder som 
potentiellt kan beställa stora volymer, till exempel Cevahir Group i Turkiet och flera multinationella konglomerat.  

Anotos affärsverksamhet för digitala anteckningar 

Livescribe är ett världsledande varumärke för digitala pennor för att göra digitala anteckningar. Sedan förvärvet av Livescribe i 
slutet av 2015, har Anoto fortsatt att öka den operativa effektiviteten, förstärka leveranskedjan, optimera distributionskanalerna 
och uppgradera mobila programvarukompetenser för framtiden. 

Anoto påbörjade också en geografisk expansion av verksamheten Livescribe under 2017 för att driva framtida tillväxt och minska 
beroendet av försäljning i USA. Anoto har framgångsrikt gett ny kraft till distributionen av Livescribe-pennor i Europa och 
etablerat en direktrelation med Amazon Europe.  

OEM-verksamhet 

Anoto Korea var den klart lysande stjärnan bland Anotos verksamheter med en intäktsökning på 104 % under 2017.  

Genom utvecklingsförmågan hos Anoto Korea, framför allt när det gäller att sänka tillverkningskostnaden för digitala pennor 
för massmarknaden, kunde Anoto skapa den effektivaste pennan hittills när det gäller tillverkningskostnad och utvecklingstid. 
Med AP-701 har Anoto dessutom en enda pennplattform, vilket eliminerar behovet av överflödiga investeringar i fast 
programvara, Software Development Kit (SDK), programvara och mobilappar. En plattform gör nu hela jobbet.  

Med sin förstärkta utvecklingsförmåga för nu Anoto Korea diskussioner med globala företag om tillverkning av OEM-pennor 
och håller på att omvandlas till en fullfjädrad OEM-verksamhet.  
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ADNA 

Under tredje kvartalet 2017 lanserade Anoto appen ADNA Discovery till affärerna och för nu diskussioner med multinationella 
företag om pilotprojekt i USA och Asien beträffande ADNA-tillämpningar. Anoto har också påbörjat utveckling i den andra 
fasen för att expandera bortom möjligheterna med ”interaktivt papper” som lanserades i den första fasen.  

Aktier och aktieägare 

Den 4 oktober 2017 genomförde Anoto en aktiesammanläggning (1:30). Vid årets utgång 2017 fanns det 102 067 130 
emitterade Anoto-aktier. Enligt statistik från Euroclear Sweden AB uppgick antalet aktieägare per den 31 december 2017 till 20 
388. Detta är en ökning med 3,7 procent under den gångna tolvmånadersperioden.  

Bolagets största aktieägare per den 31 december 2017, var Försäkringsbolaget Avanza Pension, med ett innehav på 7,7 procent 
av rösterna och kapitalet. Det finns endast ett aktieslag. 

Bolagsstyrningsrapport 

Bolagsstyrningsrapporten återfinns i ett separat avsnitt efter de finansiella rapporterna i årsredovisningen. 

Medarbetare 

Det genomsnittliga antalet medarbetare inom koncernen minskade under 2017 från 156 till 61. Vid utgången av året hade 
koncernen 35 anställda (96). 

Kommentarer till rapport över totalresultat. 

Trots en intäktsminskning på 27 procent från 236 MSEK till 173 MSEK förbättrades bruttomarginalen till 41 procent från 34 
procent 2016. 

Minskningen av nettoomsättningen berodde på de temporära effekterna av introduktionen av en ny penna under 2017 och en 
medveten förändring av prissättningsstrategin. Ökningen av bruttomarginalen sammanhänger med förändringen i produktmix i 
och med att Anoto börjar få mer licensavgifter, avgifter för användning av programvara och intäkter för mönsteranvändning.  

Rörelseförlusten 2017 uppgick till 37 MSEK, nästan 86 procent lägre än 2016 (260) till följd av betydande kostnadsbesparingar 
i samtliga verksamheter. Dessa besparingar uppnåddes trots den stora bördan av de slutliga förpliktelserna i samband med att 
aktiv verksamhet upphörde vid sju Anoto-kontor runt om i världen.  

I resultatet ingår 19 MSEK av icke återkommande poster i anslutning till omstruktureringsprocessen och rensningen av 
balansräkningen. Viktiga inslag bland de icke återkommande posterna utgörs av 10 MSEK för immateriella anläggningstillgångar, 
3 MSEK i avgångsvederlag till lämnande chefer, 3 MSEK i samband med stängandet av kontoren i Lund och Norrköping samt 
2 MSEK för nedskrivning av osäkra fordringar. 

Anoto aktiverar icke-kundfinansierade utvecklings- och patentkostnader, som uppfyller kriterierna i IAS 38 för aktivering. Under 
2017 aktiverades sammanlagt 33 MSEK (26). 

Resultat före ränta, skatter, avskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till -21 MSEK (-190). 

Anoto prövade, i samband med årsbokslutsprocessen, värdet på koncernens goodwill, och fann att det inte förelåg något 
nedskrivningsbehov.  

Rörelseresultatet efter skatt för året uppgick till -53 MSEK (-263). 

Kommentarer till rapport över finansiell ställning och rapport över kassaflöden.  

Balansomslutningen ökade med 10 MSEK. Skulderna har minskat med 54 MSEK till 124 MSEK.  

Koncernens Eget kapital uppgick vid årsskiftet till 276 MSEK, jämfört med 213 MSEK vid utgången av föregående år. 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -45 MSEK (-164). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick 
till -38 MSEK (-48). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 110 (206), inklusive nettotillskott från aktieemissioner 
om 44 MSEK (161) och finansiering om 74 MSEK (28) från ett konvertibelt lån. Årets kassaflöde uppgick till 26 MSEK (-6). 
Koncernens likvida medel uppgick vid utgången av året till 32 MSEK (6). 
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Forskning och utveckling 

Anotos FoU-insatser är inriktade på att tillgodose marknadens behov inom de tre befintliga affärsområdena, formulär, OEM och 
anteckningar, och på innovation som rör ADNA. Koncernens kostnader för forskning och utveckling uppgick under år 2017 till 
28 (76) MSEK, vilket motsvarar 26 (22) procent av de totala rörelsekostnaderna Koncernen balanserade utvecklingskostnader 
uppgående till 33 MSEK (26) under 2017, i enlighet med koncernens tillämpning av IAS 38. Koncernens totala kostnader för 
forskning och utveckling, inklusive aktiverade belopp, uppgick därmed till 61 MSEK (102) under 2017.  

Anotos patentportfölj är omfattande. I slutet av 2017 hade koncernen totalt 19 aktiva patentansökningar, och ägde 307 
registrerade patent.  

Juridiska tvister  

I april 2017 nådde Anoto en slutlig förlikning med NeoLAB och Uchida Yoko Co. Ltd i tvisten avseende patentintrång. Enligt 
villkoren i förlikningen beviljade Anoto och NeoLAB varandra en omfattande, royaltyfri och ej överlåtbar licens till företagens 
patentportföljer samt en allmän friskrivning från ansvar, övertagande av risk och tillförsäkran om anspråkslöshet för eventuella 
patentrelaterade anspråk globalt. Anoto mottog en utbetalning på 1 MUSD från NeoLAB den 28 april, och ytterligare 1 MUSD 
den 28 december.  

Anoto nådde en uppgörelse i godo, och utan medgivande av ansvar, i Sverige med LeapFrog Enterprises (med närstående 
bolag), ett amerikanskt företag registrerat i Delaware med huvudkvarter i Emeryville i Kalifornien (“LeapFrog”). LeapFrog har 
slutgiltigt dragit tillbaka företagets yrkanden om skiljeförfarande som inlämnats vid Stockholms Handelskammare och 
Internationella Handelskammaren, och Anoto har också dragit tillbaka Anotos genkäromål i skiljedomsförfarandet. För Anoto 
säkerställer detta stabila leveranser av den skräddarsydda integrerade kretsen (IC) från LeapFrog, känd som DotPos, och ger 
rätt till en icke tidsbegränsad royaltyfri licens till DotPos IC. Som ersättning för dessa rättigheter kommer Anoto att betala 
LeapFrog totalt 750 000 USD i fem delbetalningar över en period om fyra år.  

Anoto har också nått en gynnsam uppgörelse med en tidigare medarbetare vid Anoto, som inlämnat en civilrättslig 
stämningsansökan mot företaget i Los Angeles, Kalifornien, USA. I stämningen hävdade den tidigare medarbetaren otillbörlig 
uppsägning, obetalda löner/utgifter och könsdiskriminering. Genom uppgörelsen undveks kostnaderna och riskerna 
förknippade med en federal rättegång. Medarbetarens yrkanden gentemot Anoto drogs tillbaka slutgiltigt utan att Anoto 
medgivit något fel. 

Anoto inlämnade flera yrkanden till Fortis Advisors till stöd för Anotos hävdande av brott mot utfästelser och garantier från de 
säljande aktieägarnas sida i samband med Anotos förvärv av Livescribe Inc. i december 2015. I augusti 2017 betalades 
sammanlagt 375 000 USD till Anoto som gottgörelse och reglering för bolagets yrkanden. 

Anoto är fortfarande svarande i en process där stämningsansökan inlämnats av teknikföretaget APOLOGIC Information 
Applications till domstolen för handelsärenden vid St. Malo Commercial Court. Anoto anser att den talan som väckts av 
APOLOGIC om påstådda brott mot handelsavtal helt saknar grund, och att domstolen dessutom saknar jurisdiktion över 
Anoto. Anotos advokater är optimistiska beträffande sannolikheten att Anoto har framgång. 

Miljö 

Anoto bedriver ingen verksamhet som är tillståndpliktig. Ingen enhet är miljöcertifierad. 

Riskhantering 

Likviditetsrisk och finansieringsrisk 

Anotos likvida medel, såsom kontanter och banktillgodohavanden, uppgick vid utgången av 2017 till 32 MSEK (6).  

Anoto använder sig av löpande kassaflödesprognoser för att på lämpligt sätt hantera eventuella påfrestningar på rörelsekapital 
och likviditet.  

Koncernen har under 2017 erhållit kapital från befintliga aktieägare genom en aktieemission och genom emission av 
konvertibla skuldebrev enligt följande.  

- I maj slutförde bolaget en riktad emission om 7,1 miljoner nya aktier till ett pris av 6,2 SEK per aktie, vilket gav totala 
likvida medel på 43,9 MSEK.  

- I juli och december slutförde Anoto en riktad emission på 32,5 MSEK respektive 40,3 MSEK av seniora, ej säkerställda 
konvertibler som löper ut under 2019. Under 2017 har ett belopp på 67,2 MSEK, inbegripet 9,2 MSEK som 
transporterats från 2016, konverterats till 16,6 miljoner aktier. 

Under 2017 fortsatte Anotos ledning att ta itu med ett antal risker som företaget står inför. I synnerhet har dessa risker inkluderat 
en kostnadsstruktur som varit för hög i förhållande till försäljningen, och en brist på strategisk inriktning. Flera 
kostnadsbesparingar har genomförts sedan 2016 och bolagsstrategin förfinades genom införandet av klarare definierat fokus.  
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Med hänsyn till kassabehållningen per dagen för denna rapport, den rensade balansräkningen och det förbättrade kassaflödet 
från den löpande verksamheten är det den verkställande ledningens och styrelsens uppfattning att existerande likvida 
tillgångar och det budgeterade kassaflödet från den löpande verksamheten kommer att vara tillräckligt för Anotos verksamhet 
under de kommande tolv månaderna. 
 
Valutaexponering och kreditrisk 
 
Se Not 4 för en detaljerad beskrivning av företagets riskhanteringspolicies, valutaexponering och kreditrisk 

Försäkringsrisk 

Årligen görs en översyn av Anotos försäkringsskydd avseende traditionella företagsförsäkringar och lämpligt försäkringsskydd 
upprätthålls genom att väga exponeringen av verksamheten mot tillhörande kostnader. 

Patentrisker m.m. 

Anoto förvaltar patentportföljen omsorgsfullt och ansöker om patent för innovationer som berikar portföljen. Anoto kan inte 
garantera att samtliga patentansökningar leder till patent eller att våra immateriella rättigheter inte kommer att ifrågasättas, 
ogiltigförklaras eller kringgås. Tredje part har hävdat att Anoto gör intrång i deras immateriella rättigheter, och detta kan hända 
igen. Det kan bli kostsamt i tid, pengar och andra resurser att försvara Anoto mot sådana påståenden. Rättsliga tvister kan leda 
till att Anoto blir tvingat att betala skadestånd eller annan ersättning, att modifiera produkter och teknik, och/eller att ingå 
licensavtal med licensgivare. Anoto kan inte garantera att sådana licenser kommer att vara tillgängliga överhuvudtaget eller 
vara möjliga att erhålla på rimliga villkor.  

Personalpolicy 

För att Anoto ska kunna förverkliga sina affärsidéer, är Anoto beroende av skickliga medarbetare som helhjärtat går in för sitt 
arbete, och som har en god förståelse för kommunikation mellan människor från olika kulturer och med olika bakgrunder. Vi 
strävar efter att ta till vara alla medarbetares kompetens på bästa möjliga sätt. Ingen medarbetare får under några som helst 
omständigheter diskrimineras. Vi tillämpar en tydlig policy när det gäller jämställdhet, lika möjligheter för alla och 
antidiskriminering. Vi värnar starkt om en miljö som bygger på respekt och ärlighet, där vi upprätthåller en öppen och rak 
kommunikation med och mellan alla parter som berörs av Anotos verksamhet. 

I ett kunskapsbaserat företag som Anoto är medarbetarnas kompetens företagets viktigaste tillgång. Utan kunskapstillförsel till 
de anställda, och uppmuntrande av kunskapsöverföring mellan kollegor, utvecklas inte företaget. Kompetensutveckling är därför 
en prioriterad aktivitet inom Anoto. Utvecklingsplaner bestäms individuellt, för att säkerställa att medarbetarnas och företagets 
mål och ambitioner är i samklang. 

Styrelsen och dess arbetsordning 

Styrelsen för Anoto Group AB består av fem styrelseledamöter. En närmare beskrivning av styrelsens sammansättning och 
arbetsmetoder finns i avsnittet Bolagsstyrningsrapport i denna årsredovisning. 

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare 

Principer för ersättning, arvoden och andra ersättningar som utbetalas till styrelsen, styrelseordförande, verkställande direktören 
och övriga medlemmar i koncernledningen, övriga uppgifter samt riktlinjer för ersättning och förmåner till koncernledningen 
enligt bolagsstämmans godkännande, anges i Not 9. Ersättning till verkställande direktören och ledande befattningshavare 
under 2017 framgår av Not 9 Löner och övriga ersättningar. Till bolagsstämman har styrelsen föreslagit oförändrade riktlinjer 
för ersättningar till personer i den verkställande ledningen under 2018. 

Utsikter 

Anoto slutförde alla stora omstruktureringsinsatser och kostnadsbesparande insatser under 2017 och går nu in i en 
återuppbyggnadsfas. Nyckelordet i denna återuppbyggnadsprocess är ”omvandling”. Anoto kommer framåt flytta fokus från 
hårdvara till appar. Företaget kommer att omvandla distributionen från att förlita sig på partners till att gå direkt på stora kunder. 
Fokus för försäljningen ändras från inriktning på nischmarkaden premium till massmarknad.  

Med pennan AP-701, som kan säljas på massmarknaden till överkomliga priser, fattade företagsledningen ett medvetet beslut 
att öka vår kapacitet att skapa appar som använder Anotos mönster och pennteknologi. Pennor och mönster är bara 
underliggande teknologi och om det inte finns en genombrottsapp som använder teknologin för att forma en komplett lösning 
kommer vi inte att kunna sälja miljoner pennor. 

Genom att erkänna betydelsen av lösningar är Anoto nu inriktat på att bygga nästa generation av programvara för att driva 
tillväxt och kundvärde i de befintliga verksamheterna och utforska några betydande nya marknader vars kommersiella 
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potential utvärderas. Samtidigt befinner sig flera nya smartpennor på olika utvecklingsstadier som utnyttjar pennplattformen 
som AP-701 bygger på. Den första nya smartpennan som kommer att lanseras kommer att vara en biometrisk penna med en 
integrerad sensor för fingeravtryck. Ännu en gång kommer Anoto att vara först i världen och företagskunder väntar ivrigt på att 
denna penna ska finnas tillgänglig. För att skynda på detta ambitiösa arbete och säkerställa en mycket hög standard har 
Anoto nyligen anställt tre högt kvalificerade teknologispecialister med omfattande erfarenhet av hårdvara, programvara och AI 
(artificial intelligence).  

Anoto har också gjort betydande framsteg när det gäller ADNA. Vi nådde till exempel ett avtal om användning av ADNA vid 
paketering med ett bolag som tillverkar golfbollar med eget varumärke för en av världens största varuhuskedjor för försäljning 
exklusivt till medlemmar. I det här fallet kommer ADNA att tillhandahålla en färskhetsindikator för kunderna och möjligheter till 
snabb beställning liknande konceptet bakom Amazons köpknappar Amazon Dash. Detta är en första ingång till denna 
världskända detaljist och vi hoppas kunna övertyga dem att använda ADNA inom andra områden, t.ex. livsmedel och vitaminer. 
Liknande spännande projekt diskuteras aktivt med flera branschdominerande kunder i Asien och USA samt med olika 
myndigheter i Japan. 

Biometrisk penna 
Under första kvartalet 2018 inledde vi förberedande marknadsföring av en biometrisk penna som inkorporerar en sensor för 
fingeravtryck (fingerprint sensor) och mottagandet har varit överväldigande. Anoto har accepterat en inbjudan från ett stort 
japanskt företag att visa upp vår prototyp av denna biometriska penna på deras utställning i en särskild monter i april. 
Kommersiell tillverkning av pennan är planerad att börja under andra hälften av 2018. Det var ett lämpligt tillfälle att lansera den 
förberedande marknadsföringen av den biometriska pennan i Japan, på grund av skandalen med Nissan Motors, som ledde till 
att 1,21 miljoner fordon återkallades till en kostnad på 25 miljarder yen (222 MUSD). Anledningen till återkallandet var, enligt 
Nissan, upptäckten att ”slutinspektioner av fordon inte utfördes av auktoriserade tekniker”.  

Genom att sensorer för fingeravtryck lagts till, vet vår penna nu 1) vad som skrivs, 2) när det skrivs, och 3) vem som skriver.  

Anoto Cocoon 
Den kanske intressantaste utvecklingen har skett inom miljonförsäljningsprojektet som beskrevs i den senaste rapporten för 
tredje kvartalet. Vi har nu döpt om detta projekt till Anoto Cocoon. Ett exempel på detta är ett MIT-anknutet företag i startfasen 
där vår penna används för att diagnosticera Alzheimer och vid tidig upptäckt av demens. Bolaget fick klartecken från den 
amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA i januari 2018 att marknadsföra sina produkter. Vi har en vinstdelningsmodell med 
företaget och räknar med att erhålla royaltyintäkter när de påbörjar lansering under 2018. Uppstartsföretaget fick också The Not 
Impossible Connectivity Award 2018. Vår Live Pen 2 är nu en medicinteknisk produkt som registrerats hos amerikanska FDA.  

Ett annat exempel på Anoto Cocoon är ett företag för nätbaserad utbildning och testning, som nyligen utvecklat en 
utbildningsplattform som använder diagnostisk testning baserad på Anotos pennor. Vi har inlett diskussioner med ett stort 
utbildningsförlag i USA om att sälja denna nyutvecklade teknologiska utbildningsplattform till dem. I likhet med 
uppstartsföretaget används analytiska och temporära data som erhållits från pennan för att på ett korrekt sätt diagnosticera en 
students färdigheter när det gäller problemlösning och kunskap.  

Ett nyligen inkuberat projekt är inriktat på att göra kraften hos ADNA lättillgängligt för användning inom förstärkt verklighet (AR, 
augmented reality). ADNA kan lämna viktiga bidrag inom flera områden av AR inbegripet markörbaserad förstärkt verklighet 
(marker-based AR) och överlagrad förstärkt verklighet (superimposition-based AR). Anoto för diskussioner med flera AR-företag 
om att tillhandahålla ADNA som en teknologiplattform för AR-tillämpningar.  

Teknologi för programvara och mobilappar  
Anoto för också diskussioner med programvaru- och mobilappföretag i världsklass om att tillhandahålla Anoto-teknologi som en 
plattform för gränssnitt mot papper. Både Microsoft Surface Pro och Apple iPad Pro har visserligen pekpennor som samverkar 
med skärmen men dessa pennor fungerar inte på papper. Anoto håller på att utveckla anslutbarhet som kan användas med 
OneNote, Google Keep och andra anteckningsappar och programvara för att länkas på ett smidigt sätt till programvaran/appen 
och papper  

Människor 
Vi befinner oss nu på ett stadium, både vad gäller finanser och produktutveckling, där kompetenta och professionella chefer 
kan ansluta till företaget. Vi håller på att rekrytera en vice vd för försäljning i Nordamerika och en för Asien. Vi rekryterar också 
en produktchef för programvara och appar och fyller luckor inom marknadsföring och FoU. Människorna på Anoto pratar inte 
längre om nuet utan om framtiden. Frågor som rör omstrukturering och instabilitet tillhör det förgångna. Nu ser vi i hög grad 
fram mot ett nytt Anoto. Sådana förändringar i företagskultur är också ett tecken på att vi är redo att bygga upp vårt team. 

Hopp och dröm 
Anoto, som det var tidigare, ansåg att det hade en sådan unik teknologi att det endast borde jämföras med premium när det 
gällde prissättning och användning. För oss symboliserar premium en högt prissatt men liten nischmarknad. Ett av våra mål var 
att få ner priset på pennan och göra den överkomlig och attraktiv. Med tillkomsten av AP-701 har vi nu förutsättningar att påbörja 
den processen. Billig och massmarknad är inga fula ord för mig. Anotos teknologi kan ha många användningsområden som 
sträcker sig bortom vår fantasi. Anotos mönsterteknologi, framför allt, är särskilt lämplig för senare tids framsteg inom områden 
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som förstärkt verklighet och digitaltryck. Vi kallar denna fas för Anoto Technology Extension. Vi drömmer om att vi en dag 
kommer att tala om Anoto varje dag, överallt.  

 

Förslag till vinstdisposition 

………………….. 
Till årsstämmans förfogande finns följande belopp SEK 
Överkursfond 634 465 368 
Ansamlad förlust -274 912 775 
Årets resultat -13 367 837 
Totalt 346 184 756 

 

Styrelsen föreslår att balanserade vinstmedel med 346 184 756 kronor överförs i ny räkning. Beträffande koncernens och 
moderbolagets finansiella ställning hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar, rapporter över förändringar i eget 
kapital, kassaflödesanalyser samt noter. Alla belopp uttrycks i tusentals svenska kronor där annat ej anges. 
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RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET 
 

(KSEK) 
      

Not 
Koncernen Koncernen 

      2017 2016 

Nettoomsättning    5 173 010           235 657   

Kostnad för sålda varor/tjänster       11 -102 088          -156 264  

Bruttoresultat     70 922             79 393   

       

Försäljningskostnader    8,14,31,33 -23 959            -35 206  

Administrationskostnader    8,9,10,14,31,33 -55 073          -232 992  
Forsknings- & 
utvecklingskostnader    8,14,33 -28 280            -76 150  

Övriga rörelseintäkter    12 7 294 22 656 

Övriga rörelsekostnader    13 -7 482            -18 054 

Rörelseresultat       11 -36 578 -260 353 

       
Finansiella intäkter    16 -                    -   

Finansiella kostnader    16 -19 623 -7 317  

Resultat före skatt         -56 201 -267 670  

       
Skatt på årets resultat    17 3 257              4 445   

       
Årets resultat         -52 944 -263 225  

       
Årets resultat hänförligt till:    
Aktieägare i Anoto Group AB    -52 809 -255 625  
Innehav utan bestämmande 
inflytande         -135             -7 600  

Årets summa resultat          -52 944 -263 225 

       
Övrigt totalresultat     

       
Poster som kan komma att omklassificeras till årets resultat:   
Årets omräkningsdifferenser vid 
omräkning av utländska 
verksamheter    9 316             -1 283  

Årets övrigt totalresultat   9 316             -1 283  

Årets summa totalresultat   -43 628 -264 508  

       
Årets övrigt totalresultat hänförligt till:   
Aktieägare i Anoto Group AB    -43 493          -258 182  
Innehav utan bestämmande 
inflytande     -135             -6 326 

Årets summa totalresultat   -43 628          -264 508  

       
Resultat per aktie före utspädning (SEK) 1)   -0,16 -4,43 

Resultat per aktie efter utspädning (SEK) 1)  -0,16 -4,43 

Genomsnittligt antal aktier före utspädning 1)  101 111 621  59 757 044   

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 1)   101 111 621 59 757 044  
 

1) Den 4 oktober 2017 genomförde Anoto en aktiesammanläggning (1:30).   
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RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING 

(KSEK) 
      

Not 
Koncernen Koncernen 

      2017 2016 

       
TILLGÅNGAR       

       
Anläggningstillgångar       
Immateriella anläggningstillgångar       
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  18 85 481 52 979   

Patent    19 277                    -   

Goodwill    22 153 206           162 704   

Varumärken    20 741                 874   

Övriga immateriella anläggningstillgångar       21 15 577             20 253   

Summa immateriella anläggningstillgångar                               5 255 282           236 810   

       
Materiella anläggningstillgångar      
Inventarier & verktyg       23 3 404 8 414   

Summa materiella anläggningstillgångar  5 3 404              8 414   

       
Finansiella anläggningstillgångar       
Andra långfristiga värdepappersinnehav    25 16 962             16 962   

Andra långfristiga fordringar       26 1 355              1 893   

Summa finansiella anläggningstillgångar     18 317             18 855   

       
Summa anläggningstillgångar         277 003           264 079   

       

       
Omsättningstillgångar       
Varulager       
Färdiga varor och handelslager   40 51 766             49 478   

       
Kortfristiga fordringar       
Kundfordringar    27 27 747             34 825   

Övriga fordringar     8 830             24 642   

Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter   28 2 599 10 714   

Summa kortfristiga fordringar     39 176           70 181   

       
Likvida medel         31 664             5 553   

       
Summa omsättningstillgångar         122 606           125 212   

       
SUMMA TILLGÅNGAR         399 609           389 291   
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(KSEK) 
      

Not 
Koncernen Koncernen 

      2017 2016 

       

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

       

       

Aktiekapital        61 240 46 840 

Övrigt tillskjutet kapital     1 213 013        1 117 531   

Reserver    37 -1 758            -11 074  

Balanserad vinst inkl årets resultat   -996 211          -940 039 

Summa eget kapital hänförligt till aktieägare i Anoto Group AB    276 284 213 258 

       
Innehav utan bestämmande inflytande     -583 -1 689 

       
Summa eget kapital 275 701           211 569   

       
Summa långfristiga skulder/avsättningar      
Konvertibla skulder   43 44 449 28 000 

Uppskjuten skatteskuld       17 3 289              6 900   

Övriga långfristiga skulder     0 131 

Summa långfristiga skulder/avsättningar   47 737             35 031 

       
Kortfristiga skulder       
Avsättningar för produktgarantiåtaganden   29 242              1 312   

Kortfristiga räntebärande skulder   32 11 309             29 018   

Kundfordringar     38 857 65 576   

Förskott från kunder    7 076              6 306   

Övriga skulder     3 319              5 722   

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   30 15 368             34 757   

Summa kortfristiga skulder     76 171           142 691   

       
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   399 609           389 291   
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RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN 

(KSEK) 
      Not 

Koncernen Koncernen 

       2017 2016 

       
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN       
Resultat efter finansiella poster     -56 201          -267 670 

       

Ej kassaflödespåverkande poster:       
Förändringar av avsättningar    29 -1 070           -444 

Avskrivning och nedskrivning på tillgångar  14,18-23 15 835 70 736   

Övriga poster    39 15 265 -12 422 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 
rörelsekapitalet -26 170 -209 800 

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapitalet    
Förändring av rörelsefordringar     31 005             63 899   

Förändring av varulager     -2 288 20 298 

Förändring av rörelseskulder     -47 741 -38 209 

Summa rörelsekapitalförändring       -19 024 45 988 

       
Kassaflöde från den löpande verksamheten     -45 194 -163 812 

       
Kassaflöde från investeringsverksamheten       
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  18 -32 506 -26 001 
Förvärv/avyttring av dotterbolag efter avdrag av förvärvade/avyttrade 
likvida medel  - 400 

Patent    19 -476 -559 

Varumärken    20 - - 

Övriga immateriella anläggningstillgångar    21 -5 983 -220 

Inventarier & verktyg    23  -6 817 

Avyttring av intresseföretag     - 1 700 

Finansiella tillgångar    26 538 -16 962 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -38 427 -48 459 

       
Summa kassaflöde före finansiering   -83 621 -212 271 

       
Finansieringsverksamheten       
Nyemission     43 923 160 539 

Konvertibelt lån    43 74 449 28 000 

Förändring av långfristiga skulder     -8 640 17 656 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten     109 732 206 195 

          

Årets kassaflöde         26 111 -6 076 

       
Likvida medel vid årets början     5 553 11 629 

       
Likvida medel vid årets slut     39  31 664 5 553 
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 
 

(KSEK) Aktiekapital 
Pågående 

nyemission 

Övrigt 
tillskjutet 
kapital 1) 

Omräknings
reserv 2) 

Balanserade 
vinstmedel 

inkl årets 
resultat 

Summa eget 
kapital 

hänförligt   
till aktieägare i 

Anoto Group AB 

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande 

Total eget 
kapital 

                  
 
Eget kapital 1 januari 
2016 21 064 12 943 057 -8 517 -677 690 277 926 -9 730 268 196 

         
Årets resultat - - - - -255 625 -255 625 -7 600 -263 225 

Övrigt totalresultat - - - -2 557 - -2 557 1 274 -1 283 

Årets totalresultat - - - -2 557 -255 625 -258 182 -6 326 -264 508 

         

Nyemission  22 859              -   137 680 -              -   160 539               -   160 539 

Pågående nyemission          -            12   854 -              -   866 -866 
                   

-   

Förvärv 3)    2 894              -   35 939 -              -   38 833               -   38 833 
Konvertering av skulder 
4)          -              -   - - -6 724 -6 724 -6 460 -13 184 
Förlust av 
bestämmande inflytande 
5)          -              -   - -  - 21 693 21 693   
Eget kapital 31 
december 2016  46 817            24   

     
1 117 530         -11 074    -940 039             213 258          -1 689  

         
211 569   

         
Årets resultat - - - - -52 809 -52 809 -135 -52 944 

Övrigt totalresultat - - - 9 316 - 9 316 - 9 316 

Årets totalresultat         

         
Ändring avseende 
tidigare år - - - - -3 363 -3 363 - -3 363 

Pågående nyemission 57 -24 -1 274 - - -1 241 1 241 0 

Nyemission 4 250 - 39 673 - - 43 923 - 43 923 

Konvertering av skulder 10 116 - 57 084 - - 67 200 - 67 200 
 
Eget kapital 31 
december 2017 61 240 - 1 213 013 -1 758 -996 211 276 284 -583 275 701 

 

1. Inkluderar reservfond i moderbolaget och överkursfond från aktieemissioner. För förändringar av dessa poster hänvisas till förändringar i moderbolagets eget kapital. 

2. Från omräkning avseende finansiella rapporter från utländska dotterbolag.   

3. Nyemission av aktier vid förvärv av Pen Generations. 

4. Effekt av omklassificering av konvertibla skulder från eget kapital till skuld i Destiny Wireless. 

5. Effekt av förlust av bestämmande inflytande i Destiny Wireless. För vidare information se not 13. 
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RESULTATRÄKNING – MODERBOLAGET 

(KSEK) 
      

Not 
Moderbolaget Moderbolaget 

      2017 2016 

       
Nettoomsättning         -              13 681   

Bruttoresultat     -              13 681   

       
Administrationskostnader    8,9,10,14,31,33 -12 062             -13 294  

Övriga rörelseintäkter    12 -                 153   

Övriga rörelsekostnader       13 -23                  -43  

Rörelseresultat         -12 085              497   

       
Resultat från andelar i koncernföretag  15 -100            -151 000  

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter    16 3 704 
                    

2 146   
Övriga räntekostnader och liknande 
resultatposter    16 -4 887                -1 398  

Resultat före skatt         -13 368            -149 755  

       
Skatt på årets resultat    17 -                    -   

       
Årets resultat         -13 368            -149 755  

 

 

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT– MODEBOLAGET 

(KSEK) 
      

Not 
Moderbolaget Moderbolaget 

      2017 2016 

     

 

 
Årets resultat     -13 368            -149 755  

       
Årets övrigt totalresultat   -                    -   

       
Årets totalresultat   -13 368            -149 755  

  



 
 

Anoto Årsredovisning 2017  Sida| 15 
 

 

BALANSRÄKNING – MODERBOLAGET 
 

(KSEK) 
      

Not 
Moderbolaget 

Moderbolage
t 

      2017 2016 

       
TILLGÅNGAR       

       
Anläggningstillgångar       

       
Immateriella anläggningstillgångar       
Patent    19 11                   22   

Varumärken    20 21                   25   

Övriga immateriella tillgångar    21 5 983 - 

Summa immateriella anläggningstillgångar         6 015                   47   

       
Finansiella anläggningstillgångar       
Andra långfristiga värdepappersinnehav    25 16 962 16 962   

Andelar i koncernföretag    24 72 531             70 344   

Fordringar hos koncernbolag     210 535 334 606 

Summa finansiella anläggningstillgångar         300 028           421 912   

Summa anläggningstillgångar         306 043 421 959   

       
Omsättningstillgångar       
Kortfristiga fordringar     -                    -   

Fordringar hos koncernbolag     269 743           230 761   

Övriga fordringar     832                 376   

Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter  28 213                 210   

Summa kortfristiga fordringar         270 788           231 347   

       
Kassa och bank          13 911                 303   

       
Summa omsättningstillgångar         284 699 231 650 

       
SUMMA TILLGÅNGAR         590 742 653 609   
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(KSEK) 

    Not 

Moderbolaget 
2017 

Moderbolaget 
2016 

       

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

       

Bundet eget kapital       
Aktiekapital     61 240             46 817   
Pågående nyemission     -                   24   
Reservfond         123 031           123 031   

Summa bundet eget kapital     184 271           169 872   

       
Fritt eget kapital       
Överkursfond     634 466 538 975   
Balanserat resultat inkl årets resultat   -288 281          -263 533  

Summa fritt eget kapital     346 185 275 442 

       
Summa eget kapital 530 456           445 314   

       
Långfristiga skulder       
Konvertibla skulder    43 44 449             28 000   

       
Kortfristiga skulder       
Leverantörsskulder     7 075              3 807  
Låneskulder     -             15 138   
Skulder till koncernbolag     6 902           153 549   
Övriga skulder     178                 324   
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter      30 1 682              7 477   

Summa kortfristiga skulder     15 837           180 295   

       
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   590 742           653 609   
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KASSAFLÖDESANALYS – MODERBOLAGET 

 

(KSEK) 
      

Not 
Moderbolaget Moderbolaget 

      2017 2016 

     

 

 
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN       

Resultat efter finansiella poster     -13 368 
                    -

149 755 

       
Poster som inte påverkar kassaflödet:       
Avskrivningar på anläggningstillgångar 14,18-23 15 30 
Nedskrivning av andelar i koncernföretag 15 100 151 000 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 
rörelsekapitalet -13 253              1 275   

       
Kassaflöden från förändringar av rörelsekapitalet    
Förändring av rörelsefordringar    -42 960          -109 768  

Förändring av rörelseskulder    -149 320          158 265  

Summa rörelsekapitalförändring    -192 280 48 497 
      

Kassaflöde från den löpande verksamheten     -205 533          49 772  

       
Investeringsverksamheten       
Nedskrivning av andelar i koncernbolag    15 - -151 000 

Förvärv av långsiktiga värdepapper    25 - -16 962 

Förvärv av andelar i koncernföretag  - - 

Övriga immateriella tillgångar 21 -5 983 - 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -5 983            -167 962 

       
Summa kassaflöde från finansieringsverksamheten   -211 516               -118 190 

       
Finansieringsverksamheten       
Konvertibla skulder     74 449  28 000  

Upptaget lån     -5 938 15 138 

Nyemission     43 923 160 539 

Långfristig fordran från koncernföretag   112 690 -85 797 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

  
225 124 117 880 

       
Årets kassaflöde         13 608                 -310   

       
Likvida medel vid årets början     303                 613   

       
Likvida medel vid årets slut   39  13 911                 303   
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FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL – MODERBOLAGET 

(KSEK) 

Aktiekapi
tal 

Pågående 
nyemission 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital 
Överkursf

ond 

Balanserad
e vinstmedel 

inkl årets 
resultat 

Summa eget 
kapital hänförligt  

till aktieägare i 
Anoto Group AB 

Eget kapital 1 januari 2016 
21 064 12 123 031 364 502 -125 159 383 450 

       

Årets resultat - - - - -149 755 -149 755 
Övrigt totalresultat - - - - - - 

Årets totalresultat - - - - -149 755 -149 755 
 

      
Omvärdering av nettoinvestering i 
utländsk valuta     11 381 11 381 

Nyemission 25 753 - - 173 619 - 199 372   

Pågående nyemission - 12   - 854 - 866 

Eget kapital 31 december 2016 
 

 46 817   
         

24   
        

123 031   
        

538 975   
      

-263 533  
             

445 314   
       

Årets resultat - - - - -13 368 -13 366 

Övrigt totalresultat 
- - - - - - 

Årets totalresultat 
- - - - -13 368 -13 368 

 
      

Omvärdering av nettoinvestering i 
utländsk valuta - - - - -11 381 -11 381 

Nyemission 4 250 - - 39 673 - 43 923 

Pågående nyemission 57 -24 - -1 274 - -1 241 

Konvertering av skulder 10 116 - - 57 084 - 67 200 

Eget kapital 31 december 2017 61 240 - 123 031 634 466 -288 281 530 456 
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Förändringarna i antal aktier och deras nominella värde, se nedan.    
Samtliga aktier är fullt betalda och ger innehavaren rätt till lika stor utdelning. 
 

Emissioner – Antal aktier    

    
    2017 2016 
Registrerad ingående balans  2 340 832 108 1 053 193 826 

Riktad emission, februari 2016 1)   13 000 000 

Nyemission, maj 2016 2)   1 066 193 826 

Nyemission, juni 2016 3)   144 689 816 

Riktad emission, oktober 2016 4)   43 224 750 

Riktad emission, oktober 2016 5)   20 529 890 

Pågående förvärv av XMS Penvision AB, mars 2017 6)  2 869 884  

Konvertering av skuld, maj 2017 7)  220 740 740  

Riktad emission, maj 2017 8)  212 500 000  

Konvertering av skuld, september 2017 9)  200 000 000  

Balans före aktiesammanläggning (1:30)  2 976 942 732  

Balans efter aktiesammanläggning, oktober 2017 10)  99 231 424  

Konvertering av skuld, oktober 2017 11)  2 835 706  

Registrerad utgående balans  102 067 130 2 340 832 108 

    

Kvotvärde/aktie (SEK)  0,60 0,02 
 
 
 
 

1) Riktad emission, kurs 0,83 SEK 
2) Nyemission, kurs 0,15 SEK 
3) Nyemission, kurs SEK 0,269 
4) Riktad emission, kurs 0,214 SEK 
5) Riktad emission, kurs 0,214 SEK 
6) Pågående förvärv, XMS Penvision AB, kurs 0,15 SEK 
7)  Konvertering av konvertibla obligationer omräknad till 0,135 SEK  
8) Riktad emission, kurs 0,20 SEK 
9)  Konvertering av konvertibla obligationer omräknad till 0,13 SEK 
10) Aktiesammanläggning (1:30) 
11)  Konvertering av konvertibla obligationer omräknad till 0,13 SEK 
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NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA 

 
NOT 1 – Allmänna redovisningsprinciper 
 
Koncernredovisningen för Anoto Group AB (publ.) (Anoto), har upprättats med tillämpning av årsredovisningslagen (ÅRL), 
International Financial Standards (IFRS), tolkningar av IFRS Interpretations Committee (IFRIC), så som de godkänts av EU, 
och Rådet för finansiell rapporterings rekommendationer RFR 1 ”Kompletterande redovisningsregler för koncerner”.  
 
Moderbolagets årsredovisning har upprättats i överensstämmelse med årsredovisningslagen (ÅRL), och Rådet för finansiell 
rapporterings rekommendationer RFR 2 ”Redovisning för juridiska personer”. Koncern- och årsredovisningen, som anges i 
tusentals kronor (KSEK), avser 1 januari–31 december för resultaträkningsposter, och 31 december för balansposter.  
 
Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen och VD den 6 april 2018. Koncernens 
rapport över totalresultat och rapport över finansiell ställning, samt moderbolagets resultaträkning och balansräkning, är 
föremål för fastställelse av bolagsstämman den 15 maj 2018.  

 
NOT 2 – Anotos redovisningsprinciper 

KONCERNEN 

Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden, förutom vad gäller värdering av vissa 
finansiella instrument som är värderade till verkligt värde.  
Moderbolagets funktionella valuta, svenska kronor (SEK), är också rapportvaluta för koncernen. 

Nedan följer en sammanfattning av de redovisningsprinciper som används av koncernen. Redovisningsprinciperna har, med de 
undantag som beskrivs, tillämpats konsekvent för samtliga redovisade perioder i koncernens finansiella rapporter.  

Uppskattningar och bedömningar 

För att kunna upprätta finansiella rapporter enligt IFRS krävs att företagsledningen gör uppskattningar och bedömningar, som 
påverkar tillämpningen av redovisningsprinciper och redovisade belopp för tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Det kan 
hända att de faktiska resultaten skiljer sig från dessa uppskattningar. Uppskattningar och bedömningar granskas regelbundet. 
Ändringar i uppskattningar redovisas i den period som de görs i om revideringen endast påverkar den perioden, eller i den 
period som omarbetningen görs och i framtida perioder om omarbetningen påverkar både nuvarande och framtida perioder. 

Klassificering m.m. 

Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består a`v belopp som förväntas återvinnas eller regleras, efter mer än tolv 
månader efter rapportperioden. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består av belopp som ska återvinnas eller betalas, 
inom tolv månader efter rapportperioden. 

Koncernredovisning 

Koncernredovisningen omfattar moderbolaget för Anoto Group AB (publ.) samt de företag över vilka moderbolaget har 
bestämmande inflytande. Koncernen har bestämmande inflytande över ett företag när den har inflytande över företaget, är 
exponerad för, eller har rätt till, rörlig avkastning från sitt engagemang i företaget, och kan använda sitt inflytande över företaget 
till att påverka sin avkastning. För att fastställa om det föreligger bestämmande inflytande tas hänsyn till potentiella 
röstberättigade aktier.  
 
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Företagsförvärv redovisas enligt förvärvsmetoden. Ersättningen 
som överförs vid ett rörelseförvärv värderas till verkligt värde, vilket beräknas som summan av de verkliga värdena per 
förvärvstidpunkten av de tillgångar som överlåts, skulder till de tidigare ägarna av det förvärvade företaget samt 
egetkapitalinstrument som Anoto har emitterat i utbyte mot kontroll över den förvärvade enheten. Transaktionskostnader som 
uppstår, med undantag för transaktionskostnader som härrör från emissioner av egetkapitalinstrument eller skuldebrev, 
redovisas direkt i resultaträkningen. 
 
Vid förvärvstidpunkten redovisas identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder till verkligt värde med undantag för 
uppskjutna skatter, skulder eller egetkapitalinstrument som hänför sig till aktiebaserade ersättningar och tillgångar som 
klassificerats som innehav för försäljning. 
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Goodwill värderas som skillnaden mellan överförd ersättning, eventuellt icke-bestämmande inflytande i det förvärvade företaget, 
och det verkliga värdet av förvärvarens eventuella tidigare innehav av andelar i det förvärvade företaget, samt nettovärdet av 
de förvärvade identifierbara tillgångarna och de övertagna skulderna. 
 
När skillnaden är negativ (ett förvärv till lågt pris), redovisas detta direkt i resultaträkningen. 
 
Överförd ersättning i samband med förvärvet inkluderar inte betalningar som avser reglering av tidigare affärsrelationer. Denna 
typ av reglering redovisas i resultaträkningen. 
 
Villkorade köpeskillingar värderas till verkligt värde per förvärvstidpunkten. Om den villkorade köpeskillingen är klassificerad 
som ett egetkapitalinstrument görs ingen omvärdering vid efterföljande balansdagar, och dess efterföljande avräkning 
redovisas inom eget kapital. Övriga villkorade köpeskillingar omvärderas till verkligt värde vid varje balansdag, och respektive 
ändring redovisas i resultaträkningen. 
 
Innehav utan bestämmande inflytande kan inledningsvis värderas antingen som den proportionella andelen av nettotillgångarna 
eller till verkligt värde, vilket innebär att goodwill inkluderas i innehavet utan bestämmande inflytande. Valet av metod kan göras 
individuellt för varje förvärv. 
 
Konsolidering av ett investeringsobjekt ska börja från det datum då investeraren får det bestämmande inflytandet över 
investeringsobjektet och upphöra när investeraren förlorar det bestämmande inflytandet. 
 
I de fall då dotterbolagets redovisningsprinciper inte överensstämmer med koncernens redovisningsprinciper, görs justeringar 
till koncernens redovisningsprinciper. Övrigt totalresultat hänförs till moderbolagets ägare och innehavare utan bestämmande 
inflytande, även om detta leder till att innehavare utan bestämmande inflytande får negativ balans. 

Innehav utan bestämmande inflytande 

Ändringar i ett moderbolags äganderätt i ett dotterbolag som inte resulterar i att moderbolaget förlorar det bestämmande 
inflytandet över dotterbolaget räknas som emissioner eller egetkapitalinstrument (dvs. transaktioner med ägare i deras 
egenskap av ägare). 

Eliminering av koncerninterna transaktioner 

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

Transaktioner i utländsk valuta 
En funktionell valuta tilldelas varje utländskt dotterbolag. Den funktionella valutan är valutan i den primära ekonomiska miljö, 
som företagen bedriver verksamhet i. Monetära tillgångar och skulder i utländska valutor omräknas till den funktionella 
valutan, enligt den valutakurs som gällde på balansdagen. Kursdifferenser som uppkommer vid omräkningar, avräknas mot 
resultaträkningen. Icke-monetära tillgångar och skulder som redovisas till historiska anskaffningsvärden, omräknas enligt den 
valutakurs som var gällande vid tidpunkten för transaktionen. Icke-monetära tillgångar och skulder som redovisas till verkliga 
värden, omräknas enligt den funktionella valutan till den valutakurs som var gällande vid tidpunkten för värderingarna till de 
verkliga värdena. 

Finansiella rapporter för de utländska dotterbolag som har en annan funktionell valuta än Anotos funktionella valuta (den 
svenska kronan), omräknas enligt valutakursen på balansdagen för alla balansposter, inklusive för goodwill och koncernmässiga 
övervärden, och till den genomsnittliga valutakursen för poster i resultaträkningen. Kursdifferenser som uppstår redovisas i 
övrigt totalresultat och ackumuleras i eget kapital.  
 
Vid avyttring av ett utländskt dotterbolag redovisas sådana omräkningsdifferenser i resultaträkningen som en del av 
realisationsresultatet.  

Intäktsredovisning 
Intäkter erhålls från produktförsäljning, licenser, royalties och utvecklingsprojekt. Intäkter från produkt- och licensförsäljning 
redovisas när i huvudsak alla risker och rättigheter som har samband med ägande har överförts till köparen (sker normalt vid 
tidpunkten för leverans). 

Royalties rapporteras under samma månad som partnern genomför den faktiska försäljningen. 
 
Intäkter från tjänster avser mjuk- och hårdvaruutveckling samt utveckling av kundprodukter. Intäkter från tjänster redovisas med 
hänvisning till färdigställandegraden av kontraktet. Färdigställandegraden fastställs utifrån nedlagda kostnader jämfört med 
totala beräknade kostnader för uppdraget.   
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Finansiella kostnader 
Finansiella kostnader utgörs av räntekostnad för upplåning, effekten av att upplösa nuvärdet av avsättningar, 
omvärderingsförluster på finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen samt nedskrivning av 
finansiella tillgångar. Lånekostnader redovisas i resultaträkningen med effektivräntemetoden utom i den utsträckning de direkt 
hänför sig till förvärvet, uppförandet eller produktionen av tillgångar som det tar en betydande tid att färdigställa för avsedd 
användning eller försäljning, i vilket fall de läggs till kostnaden. 
Kursvinster och kursförluster redovisas netto. 

Immateriella tillgångar 
 
Goodwill 
Goodwill, som redovisas i samband med förvärv av dotterbolag enligt ovan, redovisas initialt som en tillgång till det 
anskaffningsvärde som fastställdes vid förvärvstidpunkten. Enligt vad som beskrivs i Not 22, har koncernen två 
kassagenererande enheter, för vilka goodwillvärdet nedskrivningsprövas. Goodwill är inte föremål för avskrivningar men är 
föremål för en årlig nedskrivningsprövning, eller när detta behövs, genom att återvinningsvärdet för motsvarande 
kassagenererande enhet beräknas. Återvinningsvärdet är det högsta av tillgångens, eller den kassagenererande enhetens 
nettoförsäljningsvärde och nyttjandevärde. Goodwill fördelas till var och en av de kassagenererande enheterna, som väntas bli 
gynnade av synergierna i förvärvet. En nedskrivning redovisas om det av koncernen redovisade värdet för enheten överstiger 
återvinningsvärdet. Nedskrivningen redovisas direkt i resultaträkningen. 
 
Forskning och utveckling 
Kostnader för forskning som syftar till att erhålla ny vetenskaplig eller teknisk kunskap, kostnadsförs omedelbart när de uppstår. 
Kostnader för utveckling, där resultaten från forskning eller annan kunskap tillämpas för att uppnå nya eller förbättrade produkter, 
redovisas som en tillgång i rapporten över finansiell ställning om det är tekniskt möjligt att slutföra produkten, om det finns en 
avsikt att slutföra och använda eller sälja produkten samt om det är troligt att produkten kommer att generera framtida 
ekonomiska fördelar. Det redovisade värdet omfattar alla direkt hänförliga kostnader, till exempel kostnader för material och 
tjänster samt för löner och registrering av juridiska rättigheter. Andra kostnader som hänför sig till utveckling kostnadsförs direkt 
när de uppstår. I rapporten över finansiell ställning redovisas utvecklingskostnader till anskaffningsvärdet, med avdrag för 
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. 
 
Avskrivning av aktiverade utvecklingsutgifter påbörjas i samband med att de immateriella tillgångarna tas i bruk. 
 
Övriga immateriella tillgångar 
Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av koncernen avser främst patent, varumärken och licenser, och redovisas till 
anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och ackumulerade nedskrivningar. 
 
Tillkommande utgifter 
Tillkommande utgifter för aktiverade immateriella tillgångar redovisas som en tillgång i de finansiella rapporterna endast då de 
ökar de framtida ekonomiska fördelarna för den specifika tillgången till vilka de hänför sig. Alla andra utgifter kostnadsförs när 
de uppkommer. 

Materiella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar, bestående av möbler, annan utrustning, hårdvara och programvara redovisas till 
anskaffningsvärdet, med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Anskaffningskostnad inkluderar 
inköpspris och kostnader direkt hänförliga till att kunna börja använda tillgången på det sätt som var avsikten med förvärvet. 
Övriga kostnader läggs endast till anskaffningskostnaden om det är sannolikt att sådana kostnader kommer att leda till framtida 
ekonomiska fördelar, och om sådana kostnader kan beräknas korrekt. Övriga relaterade kostnader redovisas som kostnader 
när de uppstår.  

Avskrivningar  

Avskrivningar enligt plan baseras på tillgångarnas anskaffningsvärden och görs linjärt över beräknade ekonomiska 
nyttjandeperioder, med beaktande av följande avskrivningstider: 
 
- Patent 10 år
- Kapitaliserade utvecklingskostnader 3 år
- Varumärken 10 år
- Inventarier 5 år
- Kapitalutgifter för hyrda tillgångar 5 år
 
Använda avskrivningsmetoder, restvärden och nyttjandeperioder omprövas vid varje års slut. 
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Nedskrivning 

Nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar 
 
Om det finns en indikation på att en tillgångs värde har minskat, fastställs dess återvinningsvärde. För goodwill, andra 
immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod och immateriella tillgångar som ännu ej är färdiga för användning 
beräknas återvinningsvärdet dessutom årligen. Återvinningsvärdet är det högsta av tillgångens, eller den kassagenererande 
enhetens nettoförsäljningsvärde och nyttjandevärde. Återvinningsvärdet är det högsta av tillgångens, eller den 
kassagenererande enhetens nettoförsäljningsvärde och nyttjandevärde. Vid fastställande av nyttjandevärdet nuvärdesberäknas 
de framtida kassaflöden som tillgången förväntas ge upphov till under nyttjandeperioden. Tillgången skrivs ned när det i 
koncernen redovisade värdet överstiger återvinningsvärdet och nedskrivningen redovisas i årets resultat. 
 
Nedskrivning av finansiella tillgångar 
 
Vid varje rapporttillfälle utvärderar företaget om det finns objektiva bevis på att en finansiell tillgång eller grupp av tillgångar är i 
behov av nedskrivning. För finansiella tillgångar anses nedskrivningsbehov föreligga om det finns objektiva bevis på att, till följd 
av ett eller flera observerbara förhållanden inträffat efter den första redovisningen av den finansiella tillgången, de beräknade 
framtida kassaflödena från tillgången har påverkats. 

Leasing 

Leasingavtal klassificeras som finansiell eller operationell leasing. Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska riskerna och 
förmånerna förknippade med leasingobjektet i allt väsentligt har förts över till leasetagaren. I annat fall är det fråga om 
operationell leasing. Koncernen har inga väsentliga finansiella leasingavtal. Kostnader avseende operationella leasingavtal 
redovisas i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. 

Resultat per aktie 

Beräkningen av resultat per aktie baseras på det resultat i koncernen som kan hänföras till moderbolagets aktieägare och det 
vägda genomsnittliga antalet utestående aktier under året. Vid beräkning av resultat per aktie efter utspädning, justeras 
resultatet och det genomsnittliga antalet aktier i syfte att beakta eventuell utspädning från potentiella aktier, som under 
rapportperioderna hänför sig till optioner som tilldelats anställda.  

Fordringar och skulder i utländska valutor 

Fordringar och skulder i utländska valutor omräknas enligt valutakursen på balansdagen, och orealiserade kursvinster och 
kursförluster inkluderas i resultaträkningen. Kursvinster/kursförluster för rörelsefordringar och rörelseskulder, redovisas som 
övriga rörelseintäkter/rörelsekostnader. Kursdifferenser för finansiella fordringar och finansiella skulder, redovisas som 
finansiella poster. 

Finansiella instrument 

Koncernens finansiella instrument består huvudsakligen av kortfristiga fordringar, likvida medel, långfristiga fordringar, 
finansiella investeringar, räntebärande skulder och kortfristiga skulder.  

Redovisning i och borttagande från rapporten över finansiell ställning 

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i rapport över finansiell ställning när bolaget blir part enligt instrumentets 
avtalsmässiga villkor. En fordran tas upp när bolaget presterat och en avtalsenlig skyldighet föreligger för motparten att betala, 
även om faktura ännu inte har skickats. Kundfordringar tas upp i rapport över finansiell ställning när faktura har skickats. Skulder 
tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura ännu inte mottagits. 
Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits. 
 
En finansiell tillgång tas bort från rapport över finansiell ställning när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget 
förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för del av finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från rapport över finansiell 
ställning när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläckts. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld. 
 
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i rapport över finansiell ställning endast 
när det föreligger en legal rätt att kvitta beloppen samt att det föreligger avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp eller 
att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden. Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen. 
Affärsdagen utgör den dag då bolaget förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången. 
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Klassificering och värdering 
 
Finansiella instrument som inte är derivat redovisas initialt till anskaffningsvärde motsvarande instrumentets verkliga värde med 
tillägg för transaktionskostnader för alla finansiella instrument, med undantag för dem som tillhör kategorin finansiell tillgång, 
vilka redovisas i resultatet till verkligt värde, exklusive transaktionskostnader. Ett finansiellt instrument klassificeras vid första 
redovisningen bland annat utifrån i vilket syfte instrumentet förvärvades. Klassificeringen avgör hur det finansiella instrumentet 
värderas efter första redovisningstillfället såsom beskrivs nedan. 
 
Derivatinstrument redovisas först till verkligt värde vilket innebär att transaktionskostnaderna belastar resultatet för perioden. 
Efter det första redovisningstillfället redovisas derivatinstrument såsom beskrivs nedan. 
 
Likvida medel 

Likvida medel består av kassamedel och kortfristiga placeringar. En kortfristig placering klassificeras 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 värdefluktuationer. 
 
Lånefordringar och kundfordringar  
 
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, med fasta eller fastställbara betalningar och som 
inte är noterade på en aktiv marknad. Dessa tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde med hjälp av 
effektivräntemetoden, med avdrag för eventuella nedskrivningar. 
 
Finansiella tillgångar som kan säljas 
 
Finansiella tillgångar som kan säljas är finansiella tillgångar som inte är derivat, som antingen identifierats som tillgängliga för 
försäljning, eller som inte klassificerats till någon av de andra kategorierna. De ingår i omsättningstillgångarna, och 
företagsledningen avser inte att avyttra investeringen inom 12 månader efter rapportperioden. 
 
Övriga finansiella skulder 
 
Lån och övriga finansiella skulder, till exempel kortfristiga skulder, ingår i denna kategori. Skulderna värderas till upplupet 
anskaffningsvärde med hjälp av effektivräntemetoden. 
 
Lager 
 
Lager, som består av färdiga varor och kritiska komponenter, redovisas till det lägsta av anskaffningsvärde (enligt FIFU-
principen) och nettoförsäljningsvärde. Varulagrets anskaffningsvärde inkluderar kostnader som uppkommit vid köp av 
lagertillgångarna och för transport av dem till deras nuvarande plats och skick. 

Pensioner och ersättningar till anställda 

Alla pensionsplaner i koncernen klassificeras som avgiftsbestämda pensionsplaner, eftersom Anotos skyldighet är begränsad 
till de avgifter som företaget har åtagit sig att betala. I dessa fall beror storleken på en anställds pension på de avgifter företaget 
betalar till en fond eller till ett försäkringsbolag, och kapitalavkastningen på dessa avgifter. Följaktligen är det den anställde som 
tar den aktuariella risken (att ersättningen blir mindre än väntat), och investeringsrisken (att de investerade tillgångarna kommer 
att vara otillräckliga för att den förväntade ersättningen ska kunna betalas ut i sin helhet). Företagets förpliktelse avseende 
avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i årets resultat i den takt de intjänas genom att de anställda utfört 
tjänster åt företaget under en period. 
 
Kortfristiga ersättningar som utbetalats till anställda beräknas utan diskontering, och redovisas som en kostnad när de relaterade 
tjänsterna erhålls. En avsättning redovisas för den förväntade kostnaden för bonusbetalningar när koncernen har en gällande 
rättslig eller informell förpliktelse att göra sådana betalningar till följd av att tjänster erhållits från anställda och förpliktelsen kan 
beräknas tillförlitligt. 
 
Ersättning vid uppsägning utgår när en anställd sägs upp av koncernen före normal pensionsålder, eller då en anställd 
accepterar frivillig uppsägning i utbyte mot dessa ersättningar. Koncernen redovisar ersättning vid uppsägning tidigast på 
följande datum: (a) när koncernen inte längre har möjlighet att återkalla ett erbjudande om ersättning; och (b) när företaget 
redovisar kostnader för en omstrukturering som omfattas av IAS 37, och innefattar betalning av avgångsvederlag. 
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Skatter 
Skattekostnaden utgör summan av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt och uppskjuten skatt redovisas i 
resultaträkningen, förutom när de hänför sig till poster som redovisas i övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital, i vilket fall 
den aktuella och den uppskjutna skatten även redovisas i övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital. 

Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade 
eller i praktiken beslutade per balansdagen. Till aktuell skatt hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. 
 
Koncernen använder balansräkningsmetoden för att beräkna uppskjutna skattefordringar och skatteskulder. 
Balansräkningsmetoden innebär att beräkningen görs utifrån skattesatser per balansdagen applicerat på temporära skillnader 
mellan en tillgångs eller en skulds redovisade och skattemässiga värde samt på skattemässiga underskottsavdrag. Uppskjutna 
skattefordringar redovisas i rapport över finansiell ställning för samtliga avdragsgilla temporära skillnader i den utsträckning som 
det är sannolikt att det inom en överskådlig framtid kommer att finnas beskattningsbara vinster mot vilka dessa avdragsgilla 
temporära skillnader kan utnyttjas. 
 
Temporära skillnader beaktas inte i koncernmässig goodwill och inte heller för skillnad som uppkommit vid första redovisningen 
av tillgångar och skulder som inte är rörelseförvärv som vid tidpunkten för transaktionen inte påverkar vare sig redovisat eller 
skattepliktigt resultat. 
 
Kassaflöde 
Kassaflödesanalyser upprättas enligt den indirekta metoden, dvs. resultat efter finansiella poster justeras för transaktioner som 
inte har givit upphov till in- eller utbetalningar under perioden, samt för eventuella intäkter och kostnader som kan hänföras till 
kassaflödet för investerings- eller finansieringsverksamheten. 

Avsättningar 
En avsättning redovisas då det finns ett åtagande som följd av en inträffad händelse, och det är troligt att ett utflöde av resurser 
kommer att krävas för att reglera åtagandet samt att en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. I rapport över finansiell 
ställning redovisas följande avsättningar: 
 
Produktgarantier 
Avsättningar för produktgarantiåtaganden avser försäljning av pennor. Garantiperioden är 12 månader, och avsättningen 
klassificeras som kortfristig.  

Upplysningar om närstående 
För upplysningar om företagets transaktioner med närstående hänvisas till Not 9 "Ersättningar till ledande befattningshavare”, 
Not 31 "Aktierelaterade ersättningar till anställda" och Not 36 "Transaktioner mellan närstående". Det förekom inga andra 
transaktioner med närstående. 

Segmentsredovisning 

Under hela året har koncernen omorganiserats för att bli en mer enhetlig global enhet och koncernens interna rapportering 
innehåller ännu inte någon rapportering av segment. Den interna rapporteringen har upprättats för koncernen som helhet. 
Koncernen kommer att upprätta lämplig segmentsredovisning under 2018. 

Nya och reviderade standarder som trätt i kraft för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2017 eller senare 
Ändringarna i IAS 7 Rapport över kassaflöden som trädde i kraft den 1 januari 2017 kräver att koncernen lämnar upplysningar 
om förändringar i skulder från finansieringsverksamheten. Koncernen kategoriserar dessa förändringar som förändringar som 
uppkommer från kassaflöden och förändringar som inte medför betalningar, med ytterligare underkategorier i enlighet med 
kraven i IAS 7. 

Standarder, ändringar och tolkningar avseende befintliga standarder som ännu inte trätt i kraft och som inte har 
antagits i förtid av koncernen 
Vid tidpunkten för godkännandet av dessa finansiella rapporter har vissa nya standarder, och ändringar i befintliga standarder 
publicerats av IASB, vilka ännu inte trätt i kraft och inte har antagits i förtid av koncernen. Nedan lämnas information om dem 
som bedöms vara relevanta för koncernens finansiella rapporter. 
 
Ledningen förutser att alla relevanta uttalanden kommer att antas i koncernens redovisningsprinciper för den första perioden 
som börjar efter tidpunkten för uttalandets ikraftträdande. Information om nya standarder, ändringar och tolkningar som förvänta 
vara relevanta för koncernens finansiella rapporter redovisas nedan. Nya standarder, tolkningar och ändringar som antingen 
inte antagits eller som inte redovisas nedan förväntas inte få någon väsentlig inverkan på koncernens finansiella rapporter. 
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IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder 
IFRS 15 innebär nya krav för redovisning av intäkter och ersätter IAS 18 Intäkter, IAS 11 Entreprenadavtal samt flera 
intäktsrelaterade tolkningar. IFRS 15 kommer att tillämpas från räkenskapsåret 2018. Den nya standarden kommer att tillämpas 
retroaktivt utan omräkning av tidigare rapportperioder, med den kumulativa effekten av första tillämpning redovisad som en 
justering av den ingående balansen för balanserat resultat per den 1 januari 2018. 
 
Kontrakt med flera prestationsåtaganden 
Många av koncernens kontrakt består av ett antal prestationsåtaganden inklusive, men inte begränsat till försäljning av 
digitala pennor och programvarulicenser, mönster och professionella tjänster. I enlighet med IFRS 15 har koncernen 
utvärderat möjligheten att urskilja de utlovade varorna och tjänsterna på basis av att de är distinkta. En utlovad vara eller 
tjänst är distinkt om 
 Kunden antingen kan använda varan/tjänsten enskilt eller tillsammans med andra lättillgängliga resurser, samt 
 att varan/tjänsten är separat identifierbar (dvs. koncernen inte tillhandahåller en signifikant tjänst för att integrera, 

modifiera eller kundanpassa den). 

Koncernen har identifierat varje produkt eller tjänst som distinkt. Intäkt från produktförsäljning (pennor och mönster) kommer 
att redovisas när kontrollen över varorna har överförts till kunden, vilket sker vid leveranstillfället. Intäkt från licenser och 
professionella tjänster kommer att redovisas över tid för licensperioden eller när tjänsten tillhandahålls. 
 
Koncernen har inga väsentliga kostnader för att erhålla ett kontrakt eller installationskostnader. 
 
Även om detta utgör väsentliga nya riktlinjer hade införandet av de nya riktlinjerna ingen signifikant inverkan på tidpunkt eller 
belopp när det gäller intäkt som redovisas av koncernen. 

IFRS 9 Finansiella instrument 
Den nya standarden för finansiella instrument (IFRS 9) ersätter IAS 39 Finansiella instrument. Redovisning och värdering 
Standarden innebär stora förändringar jämfört med de tidigare riktlinjerna för klassificering och värdering av finansiella 
tillgångar samt introducerar en modell som tar sin utgångspunkt i förväntad kreditförlust för nedskrivning av finansiella 
tillgångar. 
 
Ledningen har identifierat följande områden där tillämpningen av IFRS9 förväntas få störst inverkan: 
 klassificeringen och värderingen av koncernens finansiella tillgångar. Ledningen innehar de flesta finansiella tillgångarna 

för att behålla dem och inkassera tillhörande kassaflöden och håller för närvarande på att bedöma de underliggande 
typerna av kassaflöden för att korrekt klassificera finansiella tillgångar. Ledningen bedömer att investeringar som kan 
säljas (available-for-sale) och andra finansiella tillgångar sannolikt kommer att värderas till verkligt värde över 
resultaträkningen eftersom kassaflödet inte enbart består av betalningar av kapitalbelopp och ränta. 

 nedskrivning av finansiella tillgångar med tillämpning av modellen med förväntad kreditförlust. Detta kommer att gälla för 
koncernens kundfordringar (om inte dessa klassificeras till verkligt värde över resultatet). För kundfordringar tillämpar 
koncernen en förenklad modell som redovisar förväntade kreditförluster över fordringens livslängd eftersom dessa poster 
inte har någon väsentlig finansieringskomponent. 

Den första tillämpningen av IFRS 9 har inte haft någon inverkan.  

IFRS 16 Leasing 
IFRS 16 kommer att ersätta IAS 17 och tre relaterade tolkningar. Den slutför IASB:s projekt för att se över leaseredovisning 
som pågått sedan länge. Leasing kommer att redovisas i balansräkningen som en ”right-of-use asset” och som en 
leasingskuld. 
 
IFRS 16 gäller för perioder som påbörjas den 1 januari 2019 eller senare. Ledningen har ännu inte gjort en fullständig 
bedömning av standardens effekter och kan därför inte lämna kvantifierad information. För att fastställa effekten håller 
emellertid koncernen på att: 
 genomföra en fullständig genomgång av samtliga avtal för att bedöma om något ytterligare kontrakt nu kommer att bli ett 

leasingavtal enligt den nya definitionen i IFRS 16.  
 Besluta om övergångsbestämmelser för att anta, antingen som en full retroaktiv tillämpning eller en partiell retroaktiv 

tillämpning (vilket innebär att jämförelsetal inte behöver räknas om). Metoden med partiell tillämpning innebär också 
möjlighet att undvika att omvärdera om befintliga avtal är, eller innehåller, leasing, liksom andra lättnader. Att besluta 
vilken av dessa praktiska utvägar som ska tillämpas är viktigt eftersom det rör sig om engångsval. 

 bedöma de aktuella upplysningarna avseende operationella leasingavtal (Not 33) eftersom dessa sannolikt kommer att 
ligga till grund för de belopp som ska aktiveras och bli ”right-of-use assets”. 

 fastställa vilka möjliga redovisningsförenklingar som gäller för portföljen av leasingavtal och om koncernen ska använda 
dessa undantag. 

 bedöma systemkraven när det gäller IT och om ett nytt leasingsystem krävs. Detta utvärderas parallellt med att IFRS 15 
och IFRS 9 införs så att koncernen endast ska behöva genomgå en omgång systemförändringar. 

 bedöma om ytterligare upplysningar kommer att krävas. 
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MODERBOLAGET 

Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen (ÅRL) och rekommendation RFR 2 "Redovisning för 
juridisk person" från Rådet för finansiell rapportering. Tillämpning av RFR 2 innebär att moderbolaget i årsredovisningen ska 
tillämpa samtliga av EU antagna IFRS regler och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, 
tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag 
från och tillägg till IFRS som ska göras.  
 
För närmare beskrivning av tillämpade redovisningsprinciper för moderbolaget, se ovan under koncernens redovisningsprinciper. 
Beskrivningarna nedan har begränsats till förekommande avvikelser i moderbolaget från koncernens principer.  

Ändrade redovisningsprinciper  

Inga nya eller ändrade IFRS, tolkningar eller andra ändringar i regleringar har haft en väsentlig inverkan på moderbolagets 
ekonomiska ställning, resultat eller upplysningar. 
 
IFRS 9 Finansiella instrument 
Den nya standarden för finansiella instrument (IFRS 9) ersätter IAS 39 Finansiella instrument. Redovisning och värdering 
Standarden innebär stora förändringar jämfört med de tidigare riktlinjerna för klassificering och värdering av finansiella 
tillgångar samt introducerar en modell som tar sin utgångspunkt i förväntad kreditförlust för nedskrivning av finansiella 
tillgångar. 
 
Ledningen har identifierat följande områden där tillämpningen av IFRS 9 förväntas få störst inverkan. 
 klassificeringen och värderingen av koncernens finansiella tillgångar. Ledningen innehar de flesta finansiella tillgångarna 

för att behålla dem och inkassera tillhörande kassaflöden och håller för närvarande på att bedöma de underliggande 
typerna av kassaflöden för att korrekt klassificera finansiella tillgångar. Ledningen bedömer att investeringar som kan 
säljas (available-for-sale) och andra finansiella tillgångar sannolikt kommer att värderas till verkligt värde över 
resultaträkningen eftersom kassaflöden inte enbart består av betalningar av kapitalbelopp och ränta. 

 nedskrivning av finansiella tillgångar som tillämpar modellen med förväntad kreditförlust. Detta kommer att gälla för 
koncernens kundfordringar (om de inte klassificeras till verkligt värde över resultatet). För kundfordringar tillämpar 
koncernen en förenklad modell som redovisar förväntade kreditförluster över fordringens livslängd eftersom dessa poster 
inte har någon väsentlig finansieringskomponent. 

Den första tillämpningen av IFRS 9 har inte haft någon inverkan.  

Klassificering och uppställningsformer 

För moderbolaget redovisas en resultaträkning och en rapport över totalresultat, medan för koncernen dessa två rapporter 
tillsammans utgör en rapport över totalresultat. Vidare används för moderbolaget benämningarna balansräkning, respektive 
kassaflödesanalys för de rapporter som har titlarna rapport över finansiell ställning respektive rapport över kassaflöden. 
Resultaträkning och balansräkning är för moderbolaget uppställda enligt årsredovisningslagens scheman, medan rapporten 
över totalresultat, rapporten över förändringar i eget kapital och kassaflödesanalysen baseras på IAS 1 Utformning av finansiella 
rapporter respektive IAS 7 Rapport över kassaflöden. Skillnaderna mellan moderbolagets resultat- och balansräkningar och 
koncernens rapporter utgörs främst av redovisning av finansiella intäkter och kostnader samt rapporteringen om eget kapital. 

Leasing 

Moderbolagets finansiella leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal 

Finansiella instrument 

Moderbolaget tillämpar inte presentationsreglerna i IAS 39. Moderbolaget värderar finansiella anläggningstillgångar till 
anskaffningsvärde minus eventuella nedskrivningar. Kortfristiga finansiella tillgångar värderas till det lägre av anskaffningsvärde 
eller nettoförsäljningsvärde. Principer för redovisning och borttagande från balansräkningen av finansiella instrument är samma 
som för koncernen ovan. Principer för finansiella skulder är också samma som för koncernen.  

Innehav i dotterbolag och intresseföretag 

Innehav i koncernbolag och intresseföretag redovisas till anskaffningsvärdet. Om det redovisade värdet för investeringen 
överstiger återvinningsvärdet (se avsnittet ovan om nedskrivningar), redovisas en nedskrivning. Transaktionskostnader 
inkluderas i det rapporterade anskaffningsvärdet för dotterbolaget. Villkorade betalningar värderas i enlighet med sannolikheten 
att betalningen görs.  
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NOT 3 – Bedömningar vid tillämpning av koncernens redovisningsprinciper och de viktigaste källorna till osäkerhet i 
uppskattningarna 

Bedömningar och tillämpningar i de finansiella rapporterna 
För att kunna upprätta finansiella rapporter enligt IFRS krävs att företagsledningen gör uppskattningar och bedömningar, som 
påverkar tillämpningen av redovisningsprinciper och redovisade belopp för tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Det kan 
därför hända att de faktiska resultaten skiljer sig från dessa uppskattningar. Uppskattningar och bedömningar granskas 
regelbundet. Ändringar i uppskattningar redovisas i den period som de görs i om revideringen påverkar endast den perioden, 
eller i den period som omarbetningen görs och framtida perioder om omarbetningen påverkar både nuvarande och framtida 
perioder. 

Kritiska bedömningar vid tillämpningen av företagets redovisningsprinciper 
Vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper (vilket beskrivs i Not 2) har företagsledningen gjort följande bedömningar 
som har den mest betydande påverkan på redovisade belopp i de finansiella rapporterna. 

De viktigaste källorna till osäkerhet i uppskattningarna 
Upplysning lämnas nedan om de viktigaste antagandena om framtiden, och andra viktiga källor till osäkerhet i de uppskattningar 
på balansdagen som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar av de redovisade beloppen för tillgångar och skulder 
under nästkommande räkenskapsår 

Nedskrivningsbehov för goodwill 
Goodwill skrivs inte av men är föremål för återkommande prövning av nedskrivningsbehov. Vid bedömning av eventuellt 
nedskrivningsbehov beräknas nyttjandevärdet för de tre kassagenererande enheter till vilka goodwill har allokerats. 
Nyttjandevärdet beräknas utifrån uppskattade framtida kassaflöden, som dessa kassagenererande enheter förväntas generera.  
 
Som ett led i den årliga bokslutsprocessen prövade Anoto värdet av koncernens goodwill och fann att inga tecken på 
nedskrivning avseende koncernens goodwill. Koncernen kommer att fortsätta att pröva de bokförda värdena för goodwill mot 
framstegen som görs i verksamheten och särskilt i de kassagenererande enheter till vilka goodwill allokerats och göra ytterligare 
justeringar av goodwill vid behov. 

Redovisat värde för goodwill på balansdagen uppgår till 153 MSEK. För ytterligare information, se Not 22. 

Prövning av nedskrivningsbehov för balanserade utvecklingsutgifter och andra immateriella anläggningstillgångar  
Övriga immateriella anläggningstillgångar inklusive balanserade utvecklingsutgifter skrivs av över den period 
företagsledningen uppskattar att tillgången kommer generera intäkter men är dessutom föremål för regelbundna prövningar av 
om det finns indikation på nedskrivningsbehov. Prövningen av nedskrivningsbehov baseras på en bedömning av 
återvinningsvärdet. Värdet utgår från företagsledningens beräkningar av framtida kassaflöden, vilka grundas på interna 
affärsplaner och prognoser.  

Företagsledningens bedömning krävs när det gäller nedskrivningar, i synnerhet vid bedömning av:  
– om en händelse har inträffat som kan påverka tillgångarnas värden,  
– om en tillgångs redovisade värde kan styrkas av det diskonterade nuvärdet av framtida kassaflöden, vilka uppskattas baserat 
på fortsatt användning av tillgången i verksamheten,  
 – att lämpliga antaganden används vid upprättande av kassaflödesprognoser och  
– diskonteringen av dessa kassaflöden. 
 
Nyttjandevärdet baseras på beräknade framtida kassaflöden som teknologin och produkterna förväntas generera. För ytterligare 
information hänvisas till Not 18 och Not 21. 
 
I samband med prövning av nedskrivningsbehov beräknas nyttjandevärdet för teknologi och produkter som utvecklats av 
koncernen. Koncernen kommer att fortsätta att granska de bokförda värdena för balanserade utvecklingsutgifter och andra 
immateriella anläggningstillgångar mot framsteg som gjorts i verksamheten och kommer att, vid behov, ytterligare justera de 
bokförda värdena för andra immateriella anläggningstillgångar, inklusive balanserade utvecklingsutgifter. 
 
Varulager 
Koncernen värderar lager till det lägsta av anskaffningsvärdet, genom tillämpning av principen ”först in, först ut” och 
nettoförsäljningsvärdet. Vid beräkningen av nettoförsäljningsvärdet bedömer företagsledningen uppskattat försäljningspris, 
artiklar med övertalighet, utgående artiklar, skadade produkter och försäljningskostnader. Om det beräknade 
nettoförsäljningsvärdet understiger anskaffningsvärdet fastställs en värderingsreserv för lagerinkurans. Se Not 39 för 
ytterligare information. 
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Kundfordringar och finansiella fordringar 

Anoto beräknar risken att fordringar inte kommer att betalas och gör avsättning för osäkra fordringar baserat på individuella 
bedömningar. Företagsledningens bedömning beaktar ändrade marknadsförutsättningar. Ytterligare information finns under 
"Kreditrisk" i Not 27.  

Likviditetsrisk och finansieringsrisk 
Information finns under avsnittet Likviditetsrisk och finansieringsrisk i förvaltningsberättelsen, sid 5 och Not 4. 

Rättsliga förfaranden  
Anoto redovisar en skuld när koncernen har en förpliktelse till följd av en tidigare inträffad händelse som medför överföringen 
av ekonomiska resurser och en rimlig uppskattning av beloppet kan göras. Koncernen granskar regelbundet utestående 
rättsliga ärenden för att bedöma behovet av avsättningar i de finansiella rapporterna. Vid dessa genomgångar beaktas 
förhållanden i varje enskilt ärende och vid behov anlitas interna resurser och extern expertis. De finansiella rapporterna kan 
påverkas i den mån som företagsledningens bedömning av de beaktade omständigheterna inte överensstämmer med det 
faktiska utfallet.  

 

NOT 4 – Riskhantering för koncernen 
 
Anotos styrelse har fastställt en finanspolicy i syfte att: 

 förenkla och samordna koncernens finansiella verksamhet, 
 definiera regler för de finansiella risker som accepteras av styrelsen, 
 fastställa riktlinjer inom vilka koncernen kan operera självständigt, och 
 delegera hanteringen av finansiella risker till företagsledningen. 

De områden inom finanspolicyn som främst påverkar Anotos hantering av finansiella risker är likviditet samt valutapolicies. 
 
Anotos företagsledning identifierar likviditets- och valutarisker vid upprättandet av budgetar och prognoser samt i samband 
med att verksamhetens prestationer granskas. Företagsledningen har strategier och policies för att minimera effekten av 
dessa risker. 
 
Definition av risker 
 

Likviditetsrisk Risken för att ett företag får svårigheter att fullgöra förpliktelser som sammanhänger med finansiella 
skulder som regleras med kontanter eller annan finansiell tillgång. 

Lånerisk Låneskulder är finansiella skulder, förutom kortfristiga leverantörsskulder med normala betalningsvillkor. 

Marknadsrisk Risken att det verkliga värdet eller framtida kassaflöden från ett finansiellt instrument kommer att 
fluktuera på grund av förändringar i marknadspriserna. Det finns tre typer av marknadsrisker: valutarisk, 
ränterisk och annan prisrisk. 

Valutarisk Risken att det verkliga värdet eller framtida kassaflöden från ett finansiellt instrument kommer att 
fluktuera på grund av förändringar i utländska valutakurser. 

Ränterisk Risken att det verkliga värdet eller framtida kassaflöden från ett finansiellt instrument kommer att 
fluktuera på grund av förändringar i marknadsräntorna. 

Annan prisrisk Risken för att verkligt värde eller framtida kassaflöden från ett finansiellt instrument varierar på grund av 
förändringar i marknadspriser (andra än sådana som härrör från ränte- eller valutarisk), oavsett om dessa 
förändringar orsakas av faktorer som rör det enskilda finansiella instrumentet eller dess emittent, eller av 
faktorer som påverkar alla likartade finansiella instrument som handlas på marknaden. 

Kreditrisk Risken för att en part i ett finansiellt instrument inte kan fullgöra en skyldighet och därigenom förorsakar 
motparten en finansiell förlust. 

 
Likviditetspolicy 
 
I enlighet med koncernens finanspolicy görs löpande uppdateringar av koncernens likviditetsbehov. 
Dessa kassaflödesanalyser ger underlag för löpande likviditetsplanering, placeringar, räntebindningstider m m.  
Enligt likviditetspolicyn skall tillgänglig likviditet bestå av likvida medel och/eller omsättningsbara värdepapper med en officiell 
kreditvärdering motsvarande Moody´s P1. 



 
 

Anoto Årsredovisning 2017  Sida| 30 
 

 

Likviditets- och finansieringsrisk 
 
Anotos likvida medel, såsom kontanter och banktillgodohavanden, uppgick vid utgången av 2017 till MSEK 32 (6). 
 
Det finns inga kreditlöften eller likviditetsreserver, exempelvis i form av beviljad checkräkningskredit. Konvertibla skulder som 
redovisats med förfallodag inom 1-5 år per den 31 december 2017 har konverterats till aktier under 2018. De enda övriga 
finansiella skulder som, förutom räntorna på lånen, kommer att påverka kassaflödet är leverantörsskulder och andra 
kortfristiga skulder. Samtliga dessa skulder förfaller till betalning inom 3 månader.  

Åldersstruktur för finansiella skulder: 
(KSEK) 
 
 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2016: 
 0-3 månader 4-6 månader 7-12 månader 1-5 år 

Lån 0 0 29 018 28 000 

Leverantörsskulder 65 576    

Övriga kortfristiga skulder 12 028    

Valutaexponering och valutapolicy 
 
Transaktionsexponering 
 
Transaktionsexponering uppkommer när intäkter och kostnader är i olika valutor. Anoto har betydande valutaflöden i USD, 
EURO, JPY, KRW och GBP eftersom större delen av faktureringen sker i dessa valutor.  
 
Enligt Anoto Groups valutapolicy sker inte någon valutasäkring av framtida kassaflöden. Detta beror framför allt på svårigheten 
att prognostisera flöden i olika valutor på sex månaders sikt. 
 
Överskottet i EUR beror på att koncernen framför allt fakturerar i EUR på den europeiska marknaden och att kostnaderna i 
denna valuta är ringa.  
 
Nettoexponeringen i USD hänför sig till intäkter och kostnader genom LiveScribe Inc. Utgifterna i USD är en kombination av 
inköp av komponenter och färdiga produkter tillsammans med löpande kostnader som uppkommit i de USA-baserade 
dotterbolagen. 
 
Nettoexponeringen i JPY beror till största delen på fakturerad försäljning i Japan.  
 
Nettoomsättningen i GBP beror på försäljning till kunder i Storbritannien genom dotterbolaget i Storbritannien och kostnaderna 
i GBP härrör från det brittiska företagets verksamhet. 
 
Nettoexponeringen i KRW uppkommer genom försäljning i Korea genom Anoto Korea Inc. Dessa försäljningsexponeringar 
motverkas delvis av kostnader i samma valuta. Säkringsredovisning enligt IAS 39 är inte tillämplig. 
 
Känslighetsanalys för transaktionsexponering 
 
Följande tabell visar effekten av en 5 procentenheters försvagning eller förstärkning av valutorna gentemot SEK. 

USD  1,3 +/- MSEK 

EUR 1,7 +/- MSEK 

GBP 1,4 +/- MSEK 

KRW 1,3 +/- MSEK 

JPY 0,8 +/- MSEK 

 
Ovanstående analys har baserats på andelen kostnader och intäkter i varje valuta som koncernen är exponerad för. 

 0-3 månader 4-6 månader 7-12 månader 1-5 år 

Lån 0 0 0 44 449 

Leverantörsskulder 38 857    

Övriga kortfristiga skulder 10 395    
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Faktiskt kassaflöde per valuta 2017 MSK 
 

 

Omräkningsexponering 
 
Säkring av omräkningsexponering styrs av koncernens finanspolicy. För närvarande säkras inte omräkningsexponeringen. En 
årlig analys av risken sker i syfte att identifiera förändringar i exponeringen. Nettotillgångarna i dotterbolagen i USA, Japan, 
Korea och Storbritannien uppgår till -144,2 MSEK, 0,0 MSEK, -11,3 MSEK respektive -85,8 MSEK. 
 
Omräkningseffekten på koncernens resultat före skatt vid en 5-procentig förändring av kursen för SEK är: 
 

 

 
Ränterisk 
 
Räntesatser är för närvarande låga och förväntas inte stiga inom den närmaste framtiden. Koncernens räntebärande skulder 
är på en låg nivå, och företagsledningen bedömer därför att ränterisken inte innebär någon betydande exponering för 
koncernen för närvarande. De utestående konvertibla skuldebreven är inte räntebärande. För ytterligare information om 
räntebärande skulder hänvisas till Not 32. 
 
Övriga prisrisker 
 
Koncernen redovisar övriga långfristiga värdepappersinnehav till upplupet anskaffningsvärde, med avdrag för eventuell 
nedskrivning. Den 31 december 2017 bedömde företagsledningen att det inte fanns något behov av avsättning för 
nedskrivning. Det finns en risk att marknadsvärdet på dessa investeringar minskar. Företagsledningen bevakar 
marknadspriset på dessa investeringar och bedömer behovet av en eventuell avsättning för nedskrivning. 
 
Kreditrisk 
 
Hanteringen av kreditrisker kan delas upp i kommersiella risker och finansiella risker. Utöver avsättningar som gjorts för 
osäkra fordringar per balansdagen har ingen kommersiell kreditrisk identifierats. Kreditrisken för finansiella transaktioner avser 
risken för att koncernen ådrar sig förluster avseende koncernens investeringar och banktillgodohavanden till följd av utebliven 
betalning från motparters sida. Företaget använder endast stabila nordiska banker med kreditbetyg A, varför risken är 
begränsad.  

För ytterligare information om kreditrisk i kundfordringar hänvisas till Not 27. Finansiell kreditrisk hanteras som en del av 
koncernens finanspolicy. För andra finansiella instrument bedöms inga betydande kreditrisker föreligga. 
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NOT 5 – Nettoomsättning och tillgångar 

Koncernens omsättning fördelad på marknad 
 

(KSEK) 
        Koncernen Koncernen 

        2017 2016 

Sverige     1 488       26 416   

Övriga EU     28 684       53,406   

USA     56 506       65 698   

Japan     7 984       29 224   

Övriga Asien     72 791       56 726   

Övriga världen     5 557         4 187   

Totalt         173 010     235 657   

 
Koncernens omsättning per produktgrupp 

(KSEK) 
        Koncernen Koncernen 

        2017 2016 

Royalty     - 5 437   

Licenser     24 433               6 021   

Digitala pennor     125 305     196 109   

Övrigt     23 272       28 090   

Totalt         173 010     235 657   

 
 
Tillgångar fördelat på marknad 

(KSEK) 
    

 
Immateriella tillgångar 

 
Materiella tillgångar 

    2017 2016 2017 2016 

Sverige   229 610     163 613   -         3 702   

USA   9 424       72 866   714         1 004   

England   5 615               -   2 326         2 979   

Korea   10 633            331   364            729   

Totalt     255 282     236 810   3 404         8 414   
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NOT 6 – Medelantal anställda 

 
      2017 2017 2016 2016 

      
Antal 

anställda 
Varav män 

Antal 
anställda 

Varav män 

Moderbolaget   - -               -                 -   
       

Dotterbolag:         

Sverige   19 15             72               61   

USA   4 3               36                 26   

Japan   1 1               4                 4   

Korea   14 11             18                 16   

Storbritannien     23 17             26               21   

Totalt     61 47             156               128   

 
 

NOT 7 – Könsfördelning styrelse och ledning 
 

      2017 2017 2016 2016 

      
Antal 

anställda 
Varav män 

Antal 
anställda 

Varav män 

Styrelse moderbolag  6 5               3                 3   

Styrelse övriga koncernbolag 3 3 4   4 

Totalt Styrelsen 9 8 7 7 

     

Koncernledning Moderbolag - -               -                 -   

Koncernledning övriga koncernbolag 3 3               5                 5   

Totalt Ledningen     3 3 5 5 
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NOT 8  – Löner och ersättningar 
 

(KSEK) 
    Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget 

    2017 2016 2017 2016 

Löner       

Styrelse & VD  4 187       6 095  3 069 3 661  

Andra ledande befattningshavare  
9 937 16 992 -               -   

Övriga anställda Sverige  
1 976 24 106 -               -   

Övriga anställda USA  
2 331 32 892 -               -   

Övriga anställda Storbritannien  
6 449 30 029 -               -   

Övriga anställda Japan  
1 449 2 917                -   

Övriga anställda Korea  
1 823 4 227 -               -   

Totalt     28 151      117 258            3 661   
       

Sociala kostnader      

Styrelse & VD  
956 1 217 824 1 150 

Andra ledande befattningshavare 1)  
2194 2 248 -               -   

Övriga anställda Sverige  
-139 8 566 -               -   

Övriga anställda USA  
684 2 468 -               -   

Övriga anställda Storbritannien  
804 3 207 -               -   

Övriga anställda Japan  
86 278 -               -   

Övriga anställda Korea  640               -   -               -   

Totalt   5 225       17 984       1 150 

       

Pensionskostnader      

Styrelse & VD  -               9   -               -   

Andra ledande befattningshavare 1)  115         1 031   -               -   

Övriga anställda Sverige  1 567         3 020 -               -   

Övriga anställda USA  -           549   -               -   

Övriga anställda Storbritannien  241           420   -               -   

Övriga anställda Japan  -               -   -               -   

Övriga anställda Korea  260            588   -               -   

Totalt   2,184        5,617  -               -   
       

Total salaries and remunerations 35,561    140,859 3,893        4,811  

       

Varav:       

Sverige   7,372       49,121 3,893         4,811   

USA   10,477      46,807  -               -   

Storbritannien   12 094      36 921   -               -   

Japan   1,535         3,195   -               -   

Korea   4,082         4,815  -               -   

Total    35,561     140,859   3,893         4,811   

       

Löner och andra ersättningar ingår i resultatets delposter enligt följande: 
       

Försäljningskostnader   8 563     37 074   -               -   
Forskning- och 
utvecklingskostnader 

  17 191 80 191 -               -   

Administrationskostnader  9 807     23 594   3 893         4 811   

Totalt   35 561    140 859   3 893         4 811   

 

1) Koncernen hade 3 ledande befattningshavare per 31 december 2017 (5 per den 31 december 2016). 
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NOT 9 – Ersättningar till ledande befattningshavare 
 
 

Styrelse och VD 2017 (KSEK) 
Lön/ 

Arvode 
Bonus Pension 

Övriga 
ersättningar 

Totalt 

Joonhee Won - VD 2 837 - - - 2 837 

Jörgen Durban 
- Styrelsens 

ordförande 
900 - - - 900 

Young Soo Ha - Styrelseledamot 150 - - - 150 

Mariel Clemensen - Styrelseledamot 150 - - - 150 

Jeffrey Weedman - Styrelseledamot 150 - - - 150 

Dongyi Lee - Styrelseledamot - - - - - 

Totalt 1)  4 187 - - - 4 187 

 

Styrelse och VD 2016 (KSEK) 
Lön/ 

Arvode 
Bonus Pension 

Övriga 
ersättningar 

Totalt 

Stein Revelsby  - VD         2 434                 -                 9                 -           2 443   

Joonhee Won - VD         2 536                 -                 -                 -           2 536   

Jörgen Durban 
- Styrelsens 

ordförande 
           600                 -                 -                 -              600   

Joonhee Won - Styrelseledamot            75                 -                 -                 -              75   

Antonio Mugica - Styrelseledamot            150                 -                 -                 -              150   

Henric Ankarcrona - Styrelseledamot            300                 -                 -                 -              300   

Totalt 1)          6 095                 -                 9                 -           6 104   

 

Ledning 2017   (KSEK) 
Lön/ 

Arvode 
Bonus Pension 

Övriga 
ersättningar 

Totalt 

Koncernledning 2) 9 937 - 115 - 10 052 
Totalt   9 937 - 115 - 10 052 

 

Ledning 2016   (KSEK) 
Lön/ 

Arvode 
Bonus Pension 

Övriga 
ersättningar 

Totalt 

Koncernledning 2) 16 621   371 1 031 7 468 25 491 
Totalt   16 621 371 1 031 7 468 25 491 
 

1) Ersättning till styrelsemedlemmarna (styrelsearvodet) utbetalas från moderbolaget. Ersättning till verkställande direktör 
utbetalas i sin helhet från dotterföretag. 

2) Ersättning till koncernledning utbetalas i sin helhet från dotterföretag.   
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Riktlinjer för ersättningar till Bolagets ledning beslutade av bolagsstämman 2017   
   
Ersättningsnivå och ersättningsstruktur för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig. Den totala ersättningen ska 
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 ska i huvudsak vara relaterad till Koncernens 
budget och kan som mest uppgå till femtio procent av den fasta lönen. Dock kan verkställande direktörens rörliga ersättning 
uppgå till högst 75 procent av den fasta lönen. 

Pensionsförmånerna ska vara konkurrenskraftiga. Verkställande direktören kan ha en premiebaserad pension baserad på 35 
procent av den fasta lönen. 

Som huvudregel ska samtliga ledande befattningshavare ha en ömsesidig uppsägningstid om tre månader. I undantagsfall ska 
enskilda ledande befattningshavare kunna ha en ytterligare uppsägningstid om högst tre månader vid uppsägning från Anoto 
Groups sida. Verkställande direktören ska ha en uppsägningstid om högst sex månader samt härutöver ett avgångsvederlag 
motsvarande högst 12 månadslöner vid uppsägning från Anoto Groups sida utan saklig grund. 
 
Aktierelaterade incitamentsprogram ska beslutas av bolagsstämman. Emissioner och överlåtelser av värdepapper som 
beslutats av bolagsstämman med iakttagande av reglerna i 16 kap. Aktiebolagslagen (2005:551) omfattas inte av dessa riktlinjer 
i den mån bolagsstämman har fattat eller kommer att fatta sådana beslut.  
 
Styrelsen skall ha rätt att frångå dessa riktlinjer i vissa fall.  
 
Styrelsen har avvikit från dessa riktlinjer i förhållande till verkställande direktören avseende både pensioner och 
uppsägningsperiod. Uppsägningsperioden för VD är sex månader vid uppsägning från bolagets sida och sex månader vid 
uppsägning från VDs sida. Ingen pension utgår till nuvarande VD. 
 
Övrig information 
 
Uppsägningstiden för övriga ledande befattningshavare är tre till sex månader vid uppsägning från bolagets sida. 
       
Inga avtal har ingåtts gällande pensionsåtaganden eller motsvarande för styrelseledamöter eller ledande befattningshavare 
utöver det som omfattas av innehållet i dessa noter.  
       
Förutom lön under uppsägningstiden får ingen annan ledande befattningshavare ekonomisk ersättning i händelse av 
uppsägning.  
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NOT 10 – Revisionsarvode  
 

(KSEK) 
     Koncernen   Koncernen  

 
Moderbolaget  

 
Moderbolaget  

    2017 2016 2017 2016 

Deloitte       

Revisionsarvode, Deloitte  1 019            1 681   1 008         1 224   

Skatterådgivning  36 215  160 

Övriga uppdrag     -            180               180   

Totalt   1 055            2 076   1 008            1 564   
       

Grant Thornton       

Revisionsarvode, Grant Thornton   528 - 528 - 

Skatterådgivning   78 - 78 - 

Övriga uppdrag   60 - 60 - 

Totalt   665 - 665 - 

       
Övriga revisoner       

Revisionsarvode, övriga revisorer 207            119   -               -   

Skatterådgivning  -             -   -               -   

Totalt   207            119   -               -   
       

Totalt     1 926         2 195   1 673            1 565   

 
Revisionsarvode avser revision av de finansiella rapporterna och räkenskaperna. För moderbolaget innefattar detta även 
styrelsens och VD:s förvaltning av verksamheten.  

Andra revisionstjänster än revisionsuppdraget avser till exempel yttranden i samband med emissioner.  

Skatterådgivning omfattar tillhandahållande av rådgivning avseende skatter, moms och avgifter.  

Övriga tjänster utgörs huvudsakligen av konsulttjänster, till exempel i samband med upprättande av prospekt.  

NOT 11 – Rörelsens kostnader fördelade på kostnadslag 

(KSEK) 
    Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget 
   Not 2017 2016 2017 2016 

Kostnad för sålda varor  -99 473 -151 375 - - 
Förändring av lager  -2 616 -4 889 - - 
Personalkostnader  8 -35 561 -140 859   -3 893 -4 811 
Externa tjänster   -38 086     -97 571   -5 976 -5 210 
Hyror   -8 746       -12 451   - - 
Resekostnader   -6 540      -15 349   -2 328 -3 171 
Marknadskostnader och PR   -2 543         -7 383   - -31 
Avskrivningar   14 -15 835 -26 512 -15 -30 
Nedskrivningar  14 - -44 224 - - 
Övriga omkostnader 13 -7 482 -18 054  -23 -41 
Totalt      -216 882     -518 677   -12 235     -13 294 

 
NOT 12 – Övriga rörelseintäkter 

  
 (KSEK) 
  

Koncernen 
2017 

Koncernen 
2016 

Moderbolaget  
2017 

Moderbolaget 
2016 

Valutakursvinster 7 294  16 216  -            153   
Vinst vid omvärdering av befintlig andel i Anoto 
Korea Inc. till verkligt värde vid förvärv 

-         6 440   -  -  

Totalt  7 294 22 656 -            153   
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NOT 13 – Övriga rörelsekostnader 

(KSEK) 
    Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget 
    2017 2016 2017 2016 

Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar - -101 -               -   

Övriga rörelsekostnader  -482 -9 -23               -   
Förlust kopplad till förlust av bestämmande 
inflytande avseende Destiny Wireless Limited 1) - -12 490 - - 
Valutakursförluster   -7 000 -5 454 -          -43   

Totalt   -7 482 -18 054 -23           -43   

 
1)Avser förlust kopplad till den förlust av bestämmande inflytande som kan hänföras till Destiny Wireless Lid. Redovisningen 
av kvarvarande innehav i det tidigare dotterföretaget till verkligt värde per tidpunkten för förlust av det bestämmande 
inflytandet under fjärde kvartalet 2016 har inte påverkat förlusten. Ingen ersättning utöver likvida medel har erhållits vid 
förlusten av bestämmande inflytande i det tidigare dotterbolaget, när Destiny Wireless lämnade koncernen. 
 
NOT 14 – Avskrivningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar  
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar ingår i rapport över totalresultat enligt 
följande: 

(KSEK) 
    Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget 

    2017 2016 2017 2016 
Avskrivningar immateriella 
anläggningstillgångar 

    

Kostnad för sålda varor/tjänster -               -                  -   

Försäljningskostnader   - -5 737                -   

Administrationskostnader  -11 491 -3 652 -15             -30   

Forsknings- och utvecklingskostnader - -12 405 -               -   
Summa avskrivningar immateriella 
anläggningstillgångar 

-11 491 
-21 794 

-15             -30   

       

Avskrivningar materiella 
anläggningstillgångar 

    

Kostnad för sålda varor/tjänster --               - --               -   

Försäljningskostnader   -369            -1 242   --               -   

Administrationskostnader  - -790 --               -   
Forsknings- och 
utvecklingskostnader 

  -3 975         -2 686   --               -   

Summa avskrivningar materiella 
anläggningstillgångar 

-4 344)         -4 718   --               -   

    
    
Nedskrivningar immateriella 
anläggningstillgångar      

Kostnad för sålda varor/tjänster - - - - 

Försäljningskostnader - -2 667 - - 

Administrationskostnader   - -35 791 - - 
Forsknings- och 
utvecklingskostnader   - -5 766 - - 
Summa nedskrivning immateriella 
anläggningstillgångar  - -44 224 - - 

       
Summa avskrivningar och nedskrivningar -15 835        -70 736   -15            -30   

 
Koncernen granskar immateriella anläggningstillgångar regelbundet för att fastställa om nedskrivningsbehov föreligger. Om 
det uppskattade återvinningsvärdet understiger det bokförda värdet redovisas en nedskrivning. 
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NOT 15 – Resultat från andelar i koncernföretag – Moderbolaget 
 

(KSEK) 
    

    
Moderbolaget Moderbolaget 

        2017 2016 

Nedskrivning av aktier  1)    100       151 000   

Totalt         100       151 000   

 
1) Avser nedskrivning under 2017 hänförlig till ovillkorade aktieägartillskott till koncernföretagen Anoto Licensiering AB och, 
under 2016, till Anoto AB. Aktieägartillskotten har lämnats för att täcka årets negativa resultat i koncernföretagen och 
återställa eget kapital till aktiekapitalets storlek. 
 

NOT 16 – Finansiella intäkter och kostnader  
 

(KSEK) 
     Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget 

     2017  2016 2017 2016 

Finansiella intäkter      
Övriga finansiella intäkter  108               -   43 - 
Ränteintäkter från koncernföretag  -               -   3,663 2 146 
Summa finansiella intäkter   108               -   3,704 2 146 
       
Finansiella kostnader      
Räntekostnader lån  -111         -6 039   -111 -798 
Övriga räntekostnader  -             -127   - - 
Övriga finansiella kostnader  -789            -600   - -600 
Förlust vid försäljning av anläggningstillgångar   -               -551   - - 
Valutakursförluster   -18 831 - -4 776 - 
Summa finansiella kostnader   -19 731         -7 317   -4 887 -1 398 
       
Summa finansiella poster -19 623 -7 317 -1 183 748 
       
Varav:       
Ränteintäkter från instrument värderade  
till upplupet anskaffningsvärde 

  
- -  - 

Räntekostnader från instrument värderade  
till upplupet anskaffningsvärde 

  
-111 -6 039 -111 -798 
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NOT 17 – Skatter 

(KSEK) 
    Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget 

    2017 2016 2017 2016 

Uppskjuten skatt     3 257         4 445                 -                 -   

Totalt     3 257         4 445                 -                 -   

 
Sambandet mellan årets skattekostnad och redovisat resultat före skatt 

(KSEK) 
    Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget 

    2017 2016 2017 2016 

Redovisat resultat före skatt  -56 201 -245 977 -13 368    -149 755)  
     
Skatt enligt gällande skattesats 22 % 12 364 54 027 2 941      32 946  
Övrigt - - -22 -33 220   
Övriga ej avdragsgilla kostnader -2 503 -318 -5 -9 
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 2 200 2 473 - - 
Ökning/minskning av underskott utan 
motsvarande aktivering av uppskjuten skatt -8 804 -51 737 -2 914 283 
Redovisad skatt     3 257 4 445 - -  

       

Skattemässiga underskott       

       

(KSEK) 
    Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget 

    2017 2016 2017 2016 

Ingående balans svenska bolag -833 455 -732 683 -21 967 -23 253 

Ingående balans utländska bolag -272 375 249 000 - - 

Förvärv av dotterföretag - -40 627   

Avyttring av dotterföretag - 113 908 - - 

Ingående balans justerad från tidigare år -963 204 - - - 

Årets skattemässiga resultat Svenska bolag -877 857 -100 772 -13 245 1 286 

Årets skattemässiga resultat utländska bolag -1 281 751 96 656 - - 

Utgående skattemässigt underskott   -2 159 608 -1 105 830 -35 212 -21 967 

       

Nominellt belopp skattefordran 22 % 475 114 243 283 7 747 4 833 

 
Det föreligger osäkerhet om hur mycket av bolagets underskottsavdrag som kan utnyttjas då koncernen redovisar negativa 
resultat. Därmed redovisas inte det nominella beloppet av skattefordran som tillgång. 
 
Några av ovanstående belopp kan vara begränsade i framtiden. 
 
Uppskjuten skattekostnad och uppskjuten skatteskuld i koncernen avser immateriella anläggningstillgångar. 
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NOT 18 – Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
 

(KSEK) 
  Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget 

  2017 2016 2017 2016 

Ackumulerade anskaffningsvärden     
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 70 029       48 004                 -                 -   

Förvärv av dotterbolag -               -                 -                 -   

Årets anskaffningar 1) 32 506       26 001                 -                 -   

Avkonsolidering av dotterbolag - -3 976 - - 

Årets nedskrivningar - -                 -                 -   

Omräkningsdifferens -               -                 -                 -   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 102 535 70 029                 -                 -   

      
Ackumulerade avskrivningar och 
nedskrivningar     

Ingående ackumulerade avskrivningar -17 050        -6 235                -                 -   

Årets avskrivningar enligt plan -4        -3 406                -                 -   

Avkonsolidering av dotterbolag - 1 451   

Årets nedskrivningar - -9 859                -                 -   

Omräkningsdifferens - 999                 -                 -   
Utgående ackumulerade avskrivningar och 
nedskrivningar  -17 054 -17 050                -                 -   

      
Utgående planenligt restvärde 85 481       52 979                 -                 -   

      
1) Internt upparbetat     

 
Aktiverade utvecklingskostnader omfattar kostnader som uppstår i projekt inom produkt- och teknikutveckling. 

Vid prövning av nedskrivningsbehov beräknas nyttjandevärdet för den teknik och produkter som företaget utvecklat. 
Nyttjandevärdet baseras på beräknade framtida kassaflöden som tekniken och produkter förväntas generera. Om bokfört värde 
för en tillgång överstiger nyttjandevärdet görs en nedskrivning.  

För avskrivningarnas fördelning per funktion, se Not 14.  
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NOT 19 – Patent 
 

(KSEK) 
  Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget 

  2017 2016 2017 2016 

Ackumulerade anskaffningsvärden     
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 74 604       73 992   13 996       13 996   

Årets anskaffningar -            559   -               -   

Förvärv av  bolag 476             72   - - 

Årets nedskrivningar - - -               -   

Omräkningsdifferens - -19 - - 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 75 080 74 604   13 996       13 996   

      
Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar     

Ingående ackumulerade avskrivningar -74 604 -73 822 -13 974 -13 954 

Årets avskrivningar enligt plan -199        -511  -11          -20  

Årets nedskrivningar - -271                -   
Utgående ackumulerade avskrivningar och 
nedskrivningar  -74 803    -74 604  -13 985      -13 974  

                                

Utgående planenligt restvärde 277 -   11             22   

 
Koncernen genomför regelbundet en genomgång av värdet på patentportföljen och redovisar en nedskrivning i de fall där 
bokfört värde överstiger det beräknade återvinningsvärdet. 

För avskrivningarnas fördelning per funktion, se Not 14. 

      
 
NOT 20 – Varumärken 
 

(KSEK) 
  Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget 

  2017 2016 2017 2016 

Ackumulerade anskaffningsvärden     
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 2 290         2 288   104            104   

Årets anskaffningar  - -  - - 

Omräkningsdifferens - 2 - - 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 290         2 290   104            104   

      
Ackumulerade avskrivningar och 
nedskrivningar     

Ingående ackumulerade avskrivningar -1 416        -1 228  -79            -69  

Årets avskrivningar enligt plan -133 -186 -4 -10 

Omräkningsdifferens - -2 - - 
Utgående ackumulerade avskrivningar och 
nedskrivningar  -1 549        -1 416  -83            -79  

      
Utgående planenligt restvärde 741            874   21             25   

      
För avskrivningarnas fördelning per funktion, se Not 14.  
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NOT 21 – Övriga immateriella tillgångar 
 

(KSEK) 
  Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget 

  2017 2016 2017 2016 

Ackumulerade anskaffningsvärden     
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 51 443       49 724                 -                 -   

Årets anskaffningar -            220                 -                 -   

Förvärv av licens 5 983 -               5 983                 -   

Förvärv av  bolag -            360                 -                 -   

Omräkningsdifferens 570 1 139                 -                 -   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 57 996 51 443                 5 983                 -   

      
Ackumulerade avskrivningar och 
nedskrivningar     

Ingående ackumulerade avskrivningar -31 190 -12 309 - - 

Årets nedskrivningar - -                -                 -   

Årets avskrivningar enligt plan -11 156      -17 691                -                 -   

Omräkningsdifferens -73           -1 190                -                 -   
Utgående ackumulerade avskrivningar och 
nedskrivningar  -42 419      -31 190                -                 -   

      
Utgående planenligt restvärde 15 577       20 253                 5 983                 -   

      
För avskrivningarnas fördelning per funktion, se Not 14.  
 
Övriga immateriella anläggningstillgångar inkluderar förvärvade kundrelationer och en en evig och royalty-befriad licens 
som förvärvades under 2017 till en kostnad om 5 983 KSEK.  
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NOT 22 – Goodwill 

 

(KSEK)                          2017 
Anoto 

AB  
Destiny 

Anoto 
Ltd 

XMS Livescribe 
Anoto 
Korea 

Totalt 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
2017        
Ingående ackumulerade 
anskaffningsvärden     298 674         -         36 244         18 294         107 212   

              
36 739   

    
497 163   

Årets anskaffningar               -                 -                 -                 -                 -         -         -   

Omräkningsdifferenser               -          -         -345               -         -10 203          881   -9 667   

Avkonsolidering               -        -                -                 -                 -                 -        -  
 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 2017     298 674                 -         35 899         18 294   97 008            37 621   

    
487 496   

        
Ingående ackumulerade 
nedskrivningar    -298,674                -   -17 491   -18 294                 -                 -   -334 459  

Årets nedskrivningar               -                 -   - -               -                 -        -  

Omräkningsdifferenser               -                 -          169                -                 -                 -          169  
 
Utgående ackumulerade 
nedskrivningar 2017    -298 674                -        -17 322       -18 294                -                 -   -334 290  

Utgående nettovärde 2017               -                 -         18 577                 -       97 008         37 621   
    

153 206   

 

(KSEK)                          2016 
Anoto 

AB  
Destiny 

Anoto 
Ltd 

XMS Livescribe 
Anoto 
Korea 

Totalt 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
2016        
Ingående ackumulerade 
anskaffningsvärden     298 674         29 105         38 200         18 294         97 052   

              
-   

    
481 325   

Årets anskaffningar               -                 -                 -                 -                 -   
      

35 137   
      

35 137   

Omräkningsdifferenser               -          -2 875         -1 956                -         10 160   
        

1 602   
        

6 931   

Avkonsolidering               -        -26 230                -                 -                 -   
              

-   -26 230  
 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 2016     298 674                 -         36 244         18 294       107 212   

      
36 739   

    
497 163   

        
Ingående ackumulerade 
nedskrivningar    -298,674                -                 -                 -                 -   

              
-   -298,674  

Årets nedskrivningar               -                 -   -15 800 -18 294               -   
              

-   -34 094  

Omräkningsdifferenser               -                 -          -1 691                -                 -   
              

-   -1 691  
 
Utgående ackumulerade 
nedskrivningar 2016    -298 674                -        -17 491       -18 294                -   

              
-   -334 459  

Utgående nettovärde 2016               -                 -         18 753                 -       107 212   
      

36 739   
    

162 704   
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Nedskrivningsprövning 
 
Goodwillbalansen består av goodwill från tre stycken förvärv.  
 
I början av 2012 förvärvade Anoto det brittiska företaget Ubiquitous Systems Ltd, vilket resulterade i en ytterligare goodwill på 
13,6 MSEK. I samband med förvärvet av det brittiska bolaget Shanwell Holding Ltd tillfördes 18,5 MSEK den totala 
goodwillbalansen.  Under 2014 överfördes aktierna i Ubiquitous Systems Ltd till Shanwell Holding Ltd, för närvarande Anoto 
Ltd.  
 
Under fjärde kvartalet 2015 förvärvade koncernen det amerikanska företaget Livescribe, Inc., vilket adderade ytterligare goodwill 
på 102,5 MSEK. 
 
Den 31 maj 2016 förvärvade Anoto Group AB resterande 81 % aktier och röster i bolaget Anoto Korea Inc. för 38,9 MSEK.  
Anoto Korea Inc. har under lång tid varit en partner till Anoto. 
 
De tre återstående kassagenererande enheterna testades för identifiering av nedskrivningsbehov utan att något ytterligare 
behov för nedskrivning identifierades.    
 
Nedskrivningsprövning av goodwill utförs för respektive kassagenererande enhet årligen eller när en indikation på 
värdeminskning uppstår. Återvinningsvärdet för koncernens affärsverksamhet definieras utifrån beräkningar av nyttjandevärde. 
 
Vid bedömningen av värdet av de kassagenererande enheterna har en diskonteringsfaktor om 22,42 % (15 %) och en evig 
tillväxttakt bortom fem år på 2,0 % (2 %) använts.   
 
Femårsprognoser och kassaflödesanalyser har upprättats av ledningen med en uppskattad tillväxt på 10-25 % av försäljningen 
samt ledningens beräkningar av försäljning och marginal i förhållande till nya inkomstkällor som nu utvecklas.  
 
Viktiga variabler 
 
 

Marknadstillväxt Koncernledningen förväntar sig en långsiktig positiv utveckling på de marknader där Anotos produkter 
används. Tillväxtprognoserna bygger på underliggande prognoser och diskussioner med partners och 
kunder tillsammans med den förväntade långsiktiga tillväxten och tar hänsyn till tidigare erfarenheter 
och andra externa informationskällor. 
 

Diskonteringsränta Diskonteringsräntan bestäms med hänsyn till marknadsvillkoren och koncernens nödvändiga 
avkastning. Med tanke på Anotos nuvarande skattesituation där koncernbolagen inte ska betala någon 
skatt över en överskådlig tid kommer skillnaden mellan diskonteringsräntan före och efter skatt att vara 
minimal.   
 

Bruttoresultat Det långsiktiga prognostiserade bruttoresultatet beräknas med försiktighet. Bruttomarginaler har 
granskats för varje kassagenererande enhet baserat på tidigare resultat och företagsledningens 
förväntan om framtiden och tar hänsyn till marginalförbättringsinitiativ som har förhandlats med 
kunder och leverantörer. Förväntade värden avseende bruttomarginaler har uppdaterats jämfört med 
föregående år efter förändringar och omfördelningar mellan delar av verksamheten, förändringar i 
prognoser och förändringar i försäljningsmix som påverkar bruttomarginalen i respektive 
kassagenererande enhet  
 

Kostnadsökning Företaget anser att det är rimligt att i prognoser använda en generell kostnadsökning i linje med 
inflationen. Ett värde på 2,0 % har använts för denna inflationseffekt på kostnaderna.  
 

Löpande tillväxttakt   Företaget anser att en rimlig tillväxttakt ligger runt den genomsnittliga, historiska inflationstakten. 
Hänsyn tas också till Riksbankens årliga inflationsmål på 2 %. 

 

Anoto Korea, Inc. och Livescribe, Inc. förvärvades 2016 respektive 2015. Ledningen anser att det är osannolikt att de 
nyckelantaganden på vilka återvinningsvärden baseras kommer att ändras på ett sådant sätt att de bokförda värdena för 
företagen kommer att överstiga deras respektive återvinningsvärden.  

Goodwill avseende Anoto Ltd skrevs ned till dess återvinningsvärde under 2016. Inga ytterligare nedskrivningar av redovisat 
värde för goodwill anses nödvändiga per 31 december 2017. Ledningen anser att alla möjliga, rimliga förändringar i de övriga 
antaganden, som återvinningsvärdet baseras på, inte skulle medföra att Anoto Ltd överskrider företagets återvinningsvärde. 
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I tabellen ned anges de variabler som använts i beräkningen av framtida nyttjandevärde för att uppskatta kassaflöde samt de 
förändrade värden som, när de justeras tillsammans, skulle resultera i ett återvinningsvärde som är lika med det bokförda värdet. 
 

 

 
 
 
NOT 23 – Inventarier och verktyg 
 

(KSEK) 
  Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget 

  2017 2016 2017 2016 

Ackumulerade anskaffningsvärden     
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 48 686       41 119                 -                 -   

Förvärv av  bolag - 952               -                 -   

Årets anskaffningar - 6 817                 -                 -   

Avkonsolidering av dotterbolag - -115               -                 -   

Omräkningsdifferens -748 -87                        -                 -   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 47 938 48 686                 -                 -   

      
Ackumulerade avskrivningar och 
nedskrivningar     

Ingående ackumulerade avskrivningar -40 272 -35 175 - - 

Förvärv av  bolag     
Årets avskrivningar enligt plan -4 344 -4 718 - - 

Omräkningsdifferens 82 -379 - - 
Utgående ackumulerade avskrivningar och 
nedskrivningar  -44 534 -40 272 - - 

      
Utgående planenligt restvärde 3 404 8 414 - - 

 
  

(KSEK) 

Livescribe Livescribe Anoto Korea Anoto 
Korea 

Anoto Ltd Anoto Ltd 

Antaget värde Förändrat 
värde 

Antaget värde Förändrat 
värde 

Antaget 
värde 

Förändrat 
värde 

2017       

Evig tillväxt  2,0 %  1,0 %   2,0 %   1,0 %   2,0 %   2,0 %  
Diskonteringsränta 
efter skatt  22,42 %  17,0 %   22,42 %   17,0 %   22,42 %   15,0 %  

Bruttoresultat 41,0 %-50,0  %   34,0 %  26,0 %-33,0 %  17,5 %  66,0 %  50,0 %  

Kostnadsökning  2,0 %   3,0 %   2,0 %   3,0 %   2,0 %   1,5 %  

            

(KSEK) 

Livescribe Livescribe Anoto Korea Anoto 
Korea 

Anoto Ltd Anoto Ltd 

Antaget värde Förändrat 
värde 

Antaget värde Förändrat 
värde 

Antaget 
värde 

Förändrat 
värde 

2016       

Evig tillväxt  2,0 %  1,0 %   2,0 %   1,0 %   2,0 %   2,0 %  
Diskonteringsränta 
efter skatt  15,0 %  17,0 %   15,0 %   17,0 %   15,0 %   15,0 %  

Bruttoresultat 40,0 % - 48,0 %   34,0 %  23,6 %  17,5 %  50,0 %  50,0 %  

Kostnadsökning  1,5 %   3,0 %   1,5 %   3,0 %   1,5 %   1,5 %  

            



 
 

Anoto Årsredovisning 2017  Sida| 47 
 

 

NOT 24 – Andelar i koncernföretag 
 

(KSEK) 
      Moderbolaget Moderbolaget 

      2017 2016 

Ingående balans anskaffningsvärden  70 344     326 454   

Ingående lämnade aktieägartillskott  -     752 603   

Ingående ackumulerade nedskrivningar  -  -1 051 265  

Förvärv av andelar i koncernföretag  2 287 42 552   

Aktieägartillskott   - 151 000   

Årets nedskrivning 1)   -100 -151 000  

Totalt       72 531       70 344   

 

Bolagsnamn Org.nr. Säte 
Antal 

andelar 

% 
Kapital 

och röster Eget kapital 
Bokfört 

värde 

       
Anoto AB 556320-2646 Stockholm         5 000   100 %       11 301           1 332   

XMS Penvision AB 556708-4685 Stockholm     611 731   93,2 %            1 769         25 885   

Anoto Korea Inc. 1) 129-86-60962  Seongnam     20 000 000   100 % 11 313        45 314   

      72 531 
1) Stamaktier 18 860 000 och preferensaktier 1 140 000 
 
I Anoto Group finns underkoncerner i vilka följande bolag ingår: 
 

Bolagsnamn 

Säte Land Verksamhet Moder 
bolaget 

Kapitalandel 

      
Anoto Inc. 2)  San Francisco USA I drift Anoto AB 100 % 

We-Inspire Inc. Los Angeles USA I drift Anoto Inc 100 % 

Anoto KK. Tokyo Japan I drift Anoto AB 100 % 

Anoto Ltd. Basingstoke Storbritannien I drift Anoto AB 100 % 

C Technologies AB Stockholm Sverige I drift Anoto AB 100 % 

Livescribe Inc. 2) San Francisco USA I drift Anoto Inc 100 % 

            

 

1)  Nedskrivning av innehav i Anoto Licensiering AB 2017 och i Anoto AB 2016. 

2)  Under 2018 kommer verksamheterna i Anoto Inc och Livescribe Inc. att slås samman till en enda enhet. 
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NOT 25 – Andra långfristiga värdepappersinnehav 
 

(KSEK) 
  Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget 

  2017 2016 2017 2016 

Ingående balans  16 962         5 104   16 962 2 853 

Förvärv av aktier 1) - 16 962   - 16 962 

Omklassificering 2)  - -2 853                 - -2 853 

Försäljning av aktier 3)  - -2 251                 - - 

Totalt   16 962 16 962   16 962 16 962 
 

1) Förvärvet av aktier 2016 avser långsiktiga investeringar i SMark Limited.  
2) Omklassificeringen avser aktier i Anoto Korea Inc. som blev ett helägt dotterbolag under året. 
3) Försäljningen hänför sig till intresseinnehavet i W'Inspire GmBH, ATU68161222 etablerat i Linz, Österrike. 

 

 

NOT 26 – Andra långfristiga fordringar 
 

(KSEK) 
      Koncernen Koncernen 

      2017 2016 

Ingående balans    1 893            2 176   

Tillkommande fordringar    12         751   

Reglerade fordringar    -550            -1 034  

Omräkningsdifferens   -               -   

Totalt       1 355         1 893   

 
Fordringarna avser i sin helhet depositioner. 
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NOT 27 – Kundfordringar 
 

(KSEK) 
  2017 2017 2016 2016 

  Brutto Netto Brutto Netto 

Ej förfallna   5 858 5 858     8 690 8 695 

Förfallna 1 - 30 dagar  4 299 4 299 316 347 

Förfallna 31 - 60 dagar  3 733 3 733 7 832 7 825 

Förfallna 61 - 90 dagar  2 588 2 588 -166 -206 

Förfallna mer än 90 dagar 11 270 11 270       18 153   18 014 

Totalt   27 747 27 747 34 825 34 675 
 
Möjligheten att koncernens kunder inte uppfyller sina betalningsskyldigheter utgör en kreditrisk. Koncernens kunder genomgår 
kreditkontroller, och information om deras finansiella ställning erhålls från olika kreditvärderingsinstitut. Koncernen har en policy 
som styr beviljandet av krediter till kunder. 
 
Avsättningarna för osäkra fordringar uppgår till 11 497 KSEK (5 516). Avsättningarna har ökat med 5 981 KSEK jämfört med 
2016. 
 
Bortsett från reserven för osäkra fordringar anser bolaget att kundernas kreditvärdighet är tillfredsställande. Bedömning av 
behovet av avsättning för kundfordringar äldre än 90 dagar görs på individbasis.  
 
Inga värdepapper relaterade till kundfordringar innehas av Anoto.  
 
Inga individuella fordringar överstiger 10 % av totala kundfordringar. 
 
 

 2017 2016 

Koncentration av kreditrisk 
Antal 

kunder 

 
% av totala 

antalet 
kunder 

% andel 
av värdet 

Antal 
kunder 

 
% av totala 

antalet 
kunder 

% andel 
av värdet 

Exponering < 1 MSEK 159 95 % 33 %            438   94 % 66 % 

Exponering 1-10 MSEK  8 5 % 67 %             23   5 % 12 % 

Exponering > 10 MSEK 0 0 % 0 %               6   1 % 22 % 

Totalt 167 100 % 100 %            467   100 % 100 % 
       

 
 

NOT 28 – Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter 

(KSEK) 
  Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget 

  2017 2016 2017 2016 

Förutbetalda hyror  853         2 407   -               -   

Förutbetalda försäkringspremier  201         818   169              195   

Förutbetalda programvarulicenser 478         2 280   2               -   

Förutbetaldda advokatkostnader  53            916   40               -   

Förutbetalda entreprenörsarvoden  454 - - - 

Upplupen intäkt  -       1 934   -            -   

Övrigt  560         2 359   1             15   

Totalt   2 599       10 714   213            210   

 
 

 

 



 
 

Anoto Årsredovisning 2017  Sida| 50 
 

 

NOT 29 – Avsättningar för produktgarantiåtagande 
 

(KSEK) 
  Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget 

  2017 2016 2017 2016 

Ingående balans  1 312            1 756                 -                 -   

Ianspråktagna belopp -           -15                -                 -   

Nya avsättningar  73         897                 -                 -   

Outnyttjade belopp som återförts -1 143           -1 326                -                 -   

Totalt   242         1 312                 -                 -   

 
Avsättningen för produktgarantiåtaganden är huvudsakligen kopplad till försäljningen av pennor under 2017 och 2016. 
Avsättningen baseras på uppskattningar utifrån historiska data för garantier kopplade till försäljning av pennor. Beloppet 
förväntas utbetalas i sin helhet inom 12 månader. 
 

(KSEK) 
  Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget 

  2017 2016 2017 2016 

Ingående balans  4 531            1 756                 -                 -   

Ianspråktagna belopp -           -15                -                 -   

Nya avsättningar  2 729         897                 -                 -   

Outnyttjade belopp som återförts -4 359           -1 326                -                 -   

Förvärv av  bolag - 3 219   

Totalt   2 901         4 531                 -                 -   

 
 
NOT 30 – Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter 
 

(KSEK) 
  Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget 

  2017 2016 2017 2016 

Upplupna personalkostnader 4 410         14 564   963            5 154   

Förutbetald intäkt  2 536         3 598   -               -   

Advokatkostnader  432         3 584   432              809   

Övriga tjänster och varor 2 015         544   -            300   

Övrigt  5 975         12 467   287            1 214   

Totalt   15 368       34 757   1 682         7 477   

 
 

NOT 31 – Aktierelaterade ersättningar 
 
Optionsprogram 
 
Per den 31 december 2017 har Anoto Group följande aktiva optionsprogram: 

Bolagets styrelse har godkänt utfärdandet av 301 412 aktieoptioner till styrelsens ordförande Jörgen Durban med en 
teckningskurs på 42,9 SEK samt utfärdandet av 725 000 aktieoptioner till ett lösenpris på 11,4 SEK. Båda programmen 
kommer att förfalla under 2018. Vidare har bolagets VD Joonhee Won beviljats 725 000 aktieoptioner till ett lösenpris på 11,4 
SEK vilka förfaller under 2018. Bolagets styrelse godkände utfärdandet av 100 000 aktieoptioner till styrelseledamoten 
Herbert Ankarcrona till en teckningskurs på 7,8 SEK. Aktieoptionerna kommer att förfalla under 2019. 

Under fjärde kvartalet 2016 utfärdades ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare omfattande högst 1,7 miljoner 
aktieoptioner till en teckningskurs på 7,8 SEK.  Det maximala antalet aktieoptioner som tilldelas varje ledande 
befattningshavare ska vara 500 000. Aktieoptionerna kommer att förfalla under 2019. Den 31 december 2017 uppgick antalet 
utestående optioner till 240 889  
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Under andra kvartalet 2017 utfärdades ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare omfattande högst 3,5 miljoner 
aktieoptioner till en teckningskurs på 8,7 SEK. Det maximala antalet aktieoptioner som tilldelas VD ska vara 2,0 miljoner och 
för varje annan ledande befattningshavare 666 667. Aktieoptionerna kommer att förfalla under 2021. Den 31 december 2017 
uppgick antalet utestående optioner till 2 800 000. Dessutom utfärdades ett incitamentsprogram för styrelsen omfattande 
högst 600 000 aktieoptioner till en teckningskurs om 8,7 SEK. Det maximala antalet aktieoptioner som tilldelas styrelsens 
ordförande ska vara 333 333 och för övriga styrelseledamöter 66 667. Aktieoptionerna kommer att förfalla under 2020. Den 31 
december 2017 uppgick antalet utestående optioner till 533 333. 

Inga betalningar har förfallit eller genomförts i samband med tilldelning av optioner. 

Värdet av utestående optioner, beräknat med Black & Scholes värderingsmodell, per den 31 december 2017, är obetydlig för 
upplysningar i enlighet med IFRS 2. 

 

NOT 32 – Räntebärande skulder 
 

(KSEK) 
    2017 2017 2016 2016 

Nominell 
ränta Förfall 

Nom. 
Värde 

Redov. 
värde 

Nom. 
Värde 

Redov. 
värde 

Banklån 6,9-10,0 % 2018       11 309   11 309       13 880   13 880 
Kortfristiga lån från 
närstående 3,5 % 2017 -         -   15 138         15 138   

Totalt räntebärande skulder       11 309         11 309         29 018           29 018   

 
Banklån 
Säkerhet för lånen utgörs av bolagets omsättningstillgångar där långivarna har prioritet i förhållande till andra fordringsägare. 
Lånen har enligt de ursprungliga lånevillkoren förfallit till betalning men banken har i samband med bokslutet bekräftat att 
man inte kommer kräva betalning inom den närmaste 12-månaders perioden såvida bolaget inte har tillräcklig likviditet. 

 
 

NOT 33 – Leasingkostnader 
 

Leasingkostnaderna för tillgångar som omfattas av operationella leasingavtal uppgick till 7 412 KSEK (10 061) och avser 
främst hyrda lokaler. 
 
Framtida betalningar för icke uppsägningsbara leasingkontrakt uppgår till följande belopp: 

(KSEK)   
  

Koncernen 
2017 

Koncernen 
2016 

Inom ett år     6 910 8 017   

Mellan ett och fem år     15 183 20 557 

Efter mer än fem år     - 4 490   

   22 094 33 064 

 
 

NOT 34 – Ställda panter och eventualförpliktelser  
 

(KSEK) 
  Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget 

  2017 2016 2017 2016 

Spärrade bankmedel             -              351                 -                 -   

Totalt              -           351                 -                 -   

 
Spärrade bankmedel 2016 avsåg säkerhet till Tullverket för import av varor. Det förekommer inga eventualförpliktelser. 
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NOT 35 – Avstämning av skulder som uppkommit genom finansieringsverksamet 
 
Förändringarna i koncernens skulder som uppkommit genom finansieringsverksamhet kan klassificeras enligt följande: 
 

(KSEK)   Långfristig upplåning Kortfristig upplåning 
Leasing- 
Skulder 

Totalt 

2017-01-01 28 000 29 018 - 57 018 

Kassaflöden:     

  - Återbetalningars - -8 509               -                 -8 509   

  - Skuldesedlar 74 449 -                 -                 74 449   

Icke-kontant                 -   -                 

  - Förvärv - - - - 

  - Verkligt värde - - - - 

  - Omklassificering -58 000 -9 200 - -67 200 

2017-12-31 44 449 11 309 - 55 758 

 
 

(KSEK)   Långfristig upplåning Kortfristig upplåning 
Leasing- 
skulders 

Totalt 

2016-01-01 - 8 145 - 8 145 

Kassaflöden:     

  - Återbetalningar - -38 012               -                 -38 012   

  - Skuldesedlar 28 000 58 885                -                 86 885   

Icke-kontant                 -   -                 

  - Förvärv - - - - 

  - Verkligt värde - - - - 

  - Omklassificering - - - - 

2016-12-31 28 000 29 018 - 57 018 

 
 

 

 

NOT 36 – Finansiella instrument 

 

Koncernen 2017 
Lån och 

kundfordringar 

Finansiella 
tillgångar 
som kan 

säljas  

Andra 
finansiella 

skulder 
Summa 

redovisat värde 
Verkligt  

värde 
Långfristiga placeringar och 
värdepapper - 16 962 - 16 962 16 962 

Långfristiga fordringar         1 355                 -                 -           1 355           1 355   

Kundfordringar 27 747               -                 -   27 747 27 747 

Likvida medel         31 664                 -                 -           31 664           16 962   

Tillgångar       60 767         16 962                 -         77 729         77 729   

 
     

Låneskulder               -                 -         55 758         55 758         55 758   

Leverantörsskulder               -                 -   38 857      38 857 38 857 

Övriga skulder               -                 -   10 395   10 395 10 395 

Skulder     105 010 105 010 105 100 
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Koncernen 2016 
Lån och 

kundfordringar 

Finansiella 
tillgångar 
som kan 

säljas  

Andra 
finansiella 

skulder 
Summa 

redovisat värde 
Verkligt  

värde 
Långfristiga placeringar och 
värdepapper - 16 962 - 16 962 16 962 

Långfristiga fordringar         1 892                 -                 -           1 892           1 892   

Kundfordringar 34 825               -                 -   34 825 34 825 

Likvida medel         5 553                 -                 -           5 553           5 553   

Tillgångar       42 270         16 962                 -         59 232         59 232   

 
     

Låneskulder               -                 -         57 018         57 018         57 018   

Leverantörsskulder               -                 -   65 576      65 576 65 576 

Övriga skulder               -                 -   12 028   12 028 12 028 

Skulder     134 622 134 622 134 622 

 

Upplysningar om hur verkligt värde bestäms  

Nivå 1: Enligt priser noterade på en aktiv marknad för liknande instrument  

Nivå 2: Utifrån direkt eller indirekt observerbara marknadsdata som inte inkluderas i nivå 1 

Nivå 3: Utifrån indata som är observerbara på marknaden 
Beräkning av verkligt värde 

Kundfordringar och leverantörsskulder 
För kundfordringar och leverantörsskulder med en återstående livslängd på mindre än sex månader anses det redovisade 
värdet reflektera verkligt värde. Kundfordringar och leverantörsskulder med en livslängd överstigande sex månader 
diskonteras när verkligt värde fastställs. 

Finansiella tillgångar som kan säljas  

Finansiella tillgångar som kan säljas värderas utifrån nivå 1. 

Låneskulder  

Låneskulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. 
 

NOT 37 – Närstående 
 
Smartmatic är inte längre närstående.  
 
Sammanställning över närståendetransaktioner 
 
Moderbolaget: 

 

  

 

  

Närståenderelation (KSEK) 

  

Försäljning 
av varor och 

tjänster 

Inköp av 
varor och 

tjänster 

Övrigt Fordran 
på 

närstående 
per 31 

december 

Skuld till 
närstående 

per 31 
december 

Dotterbolag 2017 - - - 480 278 -6 902  

Dotterbolag 2016 13 681 - -53 783 565 367 -153 549  
 
Koncernen 

 

  
 

 

 

Aktieägare (KSEK)   Försäljning 
av varor och 

tjänster 

Inköp av 
varor och 

tjänster 

Övrigt Fordran 
på 

närstående 
per 31 

december 

Skuld till 
närstående 

per 31 
december 

Smartmatic  2016 1 985 - - 70 - 
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NOT 38 – Eget kapital 
 

Eget kapital      

(KSEK) 
      Koncernen Koncernen 

      2017 2016 

Omräkningsreserv      
Ackumulerad omräkningsreserv vid årets början           -11 074         -8 517  

Årets förändring av omräkningsreserv           9 316         -2 557  

Ackumulerad omräkningsreserv vid årets slut            -1 758         -11 074  

 
Kapitalhantering 
 
Anoto-koncernen har sedan grundandet 1999 utvecklat elektroniska pennor som omvandlar det som skrivs på papper till digital 
form. Utvecklingskostnaderna har varit betydande och alltsedan 1999 har cirka 2 354 MSEK investerats som kapital av 
aktieägarna. Bolagets ambition är att uppnå lönsam tillväxt och i framtiden kunna betala utdelning på investerat kapital. 
 
Anoto definierar kapital som eget kapital. Det finns endast ett aktieslag. 
 
Anoto-koncernen har hittills inte betalat någon utdelning och kommer att föreslå årsstämman 2018 att ingen utdelning ska 
betalas ut.  
 
Bolaget har inga uttalade mål avseende utdelning, skuldsättningsgrad eller andra kapitalförhållanden annat än strävan efter 
lönsamhet och positivt kassaflöde. När solid lönsamhet har uppnåtts kommer mål för utdelning, skuldsättningsgrad m.m. att 
fastställas.  
 
NOT 39 – Specifikationer till rapport över kassaflöden 

(KSEK) 
  Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget 

  2017 2016 2017 2016 

Kassa och banktillgodohavanden  31 664 5 553 13 911 303 

Totalt   31 664 5 553 13 911 303 

    
Övriga poster som inte påverkar kassaflödet:      

Kursvinster och kursförluster  18 537 -17 014 - - 
Vinst vid omvärdering av befintligt intresse I 
Anoto Korea till verkligt värde 
 vid förvärv - -6 440 - - 

Förlust vid avyttring av Destiny Wireless - 12 490 - - 
Förlust vid avyttring av andel i närstående 
företag  - 551 - - 

Justering avseende tidigare år  -3 363 - - - 

Övrigt  91 -2 009 - - 

Totalt   15 265 -12 422 - - 

 
 
NOT 40 – Varulager 

(KSEK) 
  Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget 

  2017 2016 2017 2016 

Råmaterial (komponenter) 13 921       17 359                 -                 -   

Färdiga varor  37 845       32 119                 -                 -   

Totalt   51 766       49 478                 -                 -   
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NOT 41 – Händelser efter balansdagen, 2017 

Den 18 januari 2018 konverterade Anoto 2,0 MSEK av de konvertibler som utställts i juli 2017 och emitterade 512 820 nya 
aktier i Anoto Group AB.  
 
Den 6 mars 2018 konverterade Anoto 32,0 MSEK av de konvertibler som utställts i december 2017 och emitterade 8 000 000 
nya aktier i Anoto Group AB.  
 
Den 14 mars 2018 konverterade Anoto 8,3 MSEK av de konvertibler som utställts i december 2017 och emitterade 2 075 000 
nya aktier i Anoto Group AB. Resterande utestående konvertibler uppgår efter konverteringen till 2,1 MSEK. 
 
 
NOT 42 – Uppgifter om moderbolaget  
 
Anoto Group är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Moderbolagets aktier är noterade på NASDAQ OMX 
Stockholmsbörsen. Huvudkontorets adress är Flaggan 1165, SE 116 74 Stockholm. Koncernredovisningen för 2017 avser 
moderbolaget och dess dotterbolag, gemensamt benämnt koncernen. 
 
 
NOT 43 – Konvertibla skulder 
 
Den 20 januari 2017 skedde betalning motsvarande 1,8 MSEK av de konvertibler som emitterades i december 2016. Den 27 
juli 2017 och den 15 december 2017 placerade Anoto 32,3 MSEK respektive 40,3 MSEK i konvertibler, vilka samtliga 
betalades under 2017.  
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UNDERSKRIFTER FÖR ÅRSREDOVISNINGEN 

 
Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts av styrelsen den 6 april 2018. Koncernens rapport över totalresultat 
och rapport över finansiell ställning samt moderbolagets resultat- och balansräkning kommer att föreläggas bolagsstämman i 
maj 2018 för fastställelse. 
 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella 
redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat. 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger en rättvisande bild av moderbolagets ställning och 
resultat. 
 
Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och 
moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget 
och de företag som ingår i koncernen står inför. 
 
 
Stockholm, 6 april 2018 
 
 
 
 
 
Jörgen Durban      Joonhee Won 
Styrelseordförande     Styrelseledamot och VD 
 
 
 
 
 
Mariel Clemensen      Jeffrey Weedman 
Styrelseledamot     Styrelseledamot 
 
 
 
 
 
 
Perry (Young Soo) Ha 
Styrelseledamot 
      
 
 
Vår revisionsberättelse lämnades den 6 april 2018.. 
 
 
 
Grant Thornton Sweden AB 
 
 
 
 
Mats Pålsson  
Auktoriserad revisor  
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Till bolagsstämman i Anoto Group AB 
Org.nr. 556532-3929 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 

 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Anoto Group AB för år 2017 med undantag för 
bolagsstyrningsrapporten på sidorna 64-67. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat 
och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2017 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits 
av EU, och årsredovisningslagen. Våra uttalanden omfattar inte bolagsstyrningsrapporten på sidorna 64-67. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen. 

Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen är förenliga med innehållet i den 
kompletterande rapport som har överlämnats till moderbolagets styrelse i enlighet med revisorsförordningens (537/2014/EU) 
artikel 11. 

 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt 
dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och 
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Detta innefattar 
att, baserat på vår bästa kunskap och övertygelse, inga förbjudna tjänster som avses i revisorsförordningens (537/2014/EU) 
artikel 5.1 har tillhandahållits det granskade bolaget eller, i förekommande fall, dess moderföretag eller dess kontrollerade 
företag inom EU. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

 

Särskilt betydelsefulla områden 
Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som enligt vår professionella bedömning var de mest 
betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för den aktuella perioden, och innefattar bland 
annat de viktigaste bedömda riskerna för väsentliga felaktigheter. Dessa områden behandlades inom ramen för revisionen av, 
och i vårt ställningstagande till, årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet, men vi gör inga separata uttalanden 
om dessa områden. 

 

Antagande om fortsatt drift 
Företagets likviditetsbehov och antagandet om fortsatt drift den 31 december 2017 baseras på framtida intäkter som ännu inte 
avser befintliga order vilket kräver väsentliga bedömningar och uppskattningar av företagsledningen och styrelsen.  Om 
antagandet om fortsatt drift för upprättandet av de finansiella rapporterna inte är riktigt skulle detta kunna få en väsentlig 
påverkan vid upprättandet av de finansiella rapporterna. 

Företagsledningens och styrelsens bedömning av företagets förmåga att fortsätta verksamheten och risker avseende likviditet 
och finansiering framgår av förvaltningsberättelsen på sidorna 5-6. 

Vår granskning av företagsledningens antagande om fortsatt drift omfattade bland annat följande granskningsåtgärder: 

 Analyser och diskussioner med företagsledningen av kassaflödet, resultatet och andra relevanta förhållanden för 
prognoserna, 

 Utvärdering av tillförlitligheten i de data som har tagits fram av företaget får upprättandet av kassaflödesprognosen, 
och bedömning om det finns tillräckligt stöd för de antaganden som prognosen bygger på, 

 Diskussion med företagsledningen om dess kännedom om sådana händelser eller förhållanden bortom den period 
som företagsledningen bedömt som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten, 
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 Utvärdering av företagsledningens planer på framtida åtgärder avseende dess bedömning av förmågan att fortsätta 
verksamheten, om utfallet av dessa planer sannolikt kommer att förbättra situationen och om företagsledningens 
planer är genomförbara med hänsyn till omständigheterna och 

 Bedömning huruvida den finansiella rapporten innehåller tillräckliga upplysningar om väsentlig osäkerhetsfaktor 
avseende händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta 
verksamheten och företagsledningens planer för att hantera dessa händelser eller förhållanden. 

 

Redovisning av intäkter 
Koncernens försäljning består huvudsakligen av produktförsäljning men även av försäljning av licenser och royalty på flera 
geografiska marknader. Intäkter från försäljning av produkter, licenser och royalty redovisas när det finns ett godkänt avtal 
med kunden, leverans har skett och alla väsentliga risker och förmåner har överförts till kunden.  Intäkterna värderas till det 
verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas, med beaktande av rabatter och förväntade returer vid 
tidpunkten för försäljningen.  

Även om det finns likheter mellan försäljningsvillkoren för olika försäljningskanaler (inkluderat kriterier för riskövergång), så är 
varje avtal unikt. 

Vi fokuserade på detta område beroende på den inneboende komplexiteten och väsentliga bedömningar kopplat till när risker 
har överförts till kunder för olika försäljningskontrakt. 

I not 2 framgår koncernens principer för intäktsredovisning och i not 5 framgår upplysningar av intäkter separerade mellan 
olika produktgrupper och geografiska områden. 

I vår granskning omfattade bland annat följande granskningsåtgärder: 

 Granskning av koncernens principer för redovisning av intäkter för de olika intäktsflödena inkluderat efterlevnad av 
IFRS, 

 Analytisk granskning av intäkter uppdelat på olika produkter och geografiska områden, 
 Granskning på stickprovsbasis av försäljningstransaktioner mot avtal och periodisering. 

 

Värdering av immateriella tillgångar 
Koncernen har betydande immateriella tillgångar relaterad till framförallt aktiverade utvecklingsutgifter, goodwill och 
kundrelationer vilket uppgick till totalt 255 MSEK per 31 december 2017.  Företaget har utfört nedskrivningsprövningar 
baserade på nyttjandevärden enligt vilka de förvärvade företagen utgör separata kassagenererande enheter.  De 
kassagenererande enheterna inkluderar förvärv av goodwill, kundrelationer och investeringar av utgifter hänförliga till 
utvecklingsprojekt som företaget driver. 

Vi fokuserade på nedskrivningsprövningarna ovan då de bokförda värdena av immateriella tillgångar är väsentliga och då 
bedömningarna vid upprättande av nedskrivningsprövningarna är känsliga för förändringar av antaganden (framförallt tillväxt, 
bruttoresultat, diskonteringsränta och evig tillväxttakt). 

I not 3 framgår koncernens principer för nedskrivningsprövningar och i not 22 framgår betydande antaganden som används 
av företagsledningen vid upprättandet av värdenedgångsprövningarna för goodwill.  I not 22 framgår särskilt att små 
förändringar av väsentliga antaganden skulle kunna ge upphov till nedskrivningsbehov av de immateriella tillgångarna i 
framtiden. 

Vår granskning, som genomförts med stöd av värderingsexpert omfattade bland annat följande granskningsåtgärder: 

 Granskning av rimligheten i de prognosticerade kassaflöden, diskonteringsräntor och modeller som använts. 
 Bedömning av huruvida tillräckliga upplysningar lämnats för sådana antaganden som kan få väsentlig påverkan på 

värdenedgångstesterna vid förändringar och 
 Bedömning av att känslighetsanalyser upprättats av företagsledningen i tillräcklig omfattning och granskning av 

känslighetsanalyser framförallt fokuserade på förändringar i kassaflödena. 
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Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen 

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 
62-63 och 68-75. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget 
uttalande med bestyrkande avseende denna andra information 

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som 
identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt 
bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen 
innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet. 
 
 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas 
och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller koncernredovisningen, enligt IFRS såsom de 
antagits av EU. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för 
bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet 
om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en 
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en 
sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller 
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och 
koncernredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom: 

•  identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar 
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka 
en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll. 

•  skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den 
interna kontrollen. 

•  utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

•  drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som 
kan leda till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det 
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de 
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revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att 
ett bolag och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten. 

•  utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

•  inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen i enheterna eller 
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, 
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi 
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande brister i den interna kontrollen 
som vi identifierat. 

Vi måste också förse styrelsen med ett uttalande om att vi har följt relevanta yrkesetiska krav avseende oberoende, och ta 
upp alla relationer och andra förhållanden som rimligen kan påverka vårt oberoende, samt i tillämpliga fall tillhörande 
motåtgärder. 

Av de områden som kommuniceras med styrelsen fastställer vi vilka av dessa områden som varit de mest betydelsefulla för 
revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, inklusive de viktigaste bedömda riskerna för väsentliga 
felaktigheter, och som därför utgör de för revisionen särskilt betydelsefulla områdena. Vi beskriver dessa områden i 
revisionsberättelsen såvida inte lagar eller andra författningar förhindrar upplysning om frågan. 

 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

 

 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för Anoto Group AB för år 2017 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns 
ansvar". Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och 
koncernens verksamhets art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att 
bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den 
verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta 
de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att 
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för 
att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt 
avseende: 
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•  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, 
eller 

•  på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om 
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett 
förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller 
förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår 
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana 
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Anmärkning 
Vid flera tillfällen under räkenskapsåret har avdragen skatt, sociala avgifter och mervärdesskatt inte redovisats i rätt tid. 
Styrelsen och verkställande direktören har därmed inte fullgjort sina skyldigheter enligt aktiebolagslagen 

Grant Thornton Sweden AB, utsågs till Anoto Group ABs revisor av bolagsstämman den 30 juni 2017 och har varit bolagets 
revisor sedan nämnda dag. 

 

 

Malmö den 6 april 2018 

Grant Thornton Sweden AB 

 

 

 

Mats Pålsson 

Auktoriserad revisor 
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Alternativa nyckeltal              
                 
Anoto Group presenterar vissa finansiella mått i denna årsredovisning, som inte definieras enligt IFRS.  Anoto Group anser att 
dessa mått ger investerare och koncernledning användbar kompletterande information, eftersom de möjliggör utvärdering av 
företagets prestationsnivå. Eftersom inte alla företag beräknar dessa finansiella mått på samma sätt, är de inte alltid jämförbara 
med mått som används av andra företag.      
 
Dessa finansiella mått ska inte betraktas som ersättning för mått definierade enligt IFRS.       
Definitioner av alternativa mått som används av Anoto Group, som inte definieras enligt IFRS, presenteras nedan.    
 
Rörelseresultat 
Rörelseresultat för verksamheten. Bruttoresultat minus kostnader för försäljning, administration, FoU samt övriga 
rörelseintäkter och rörelsekostnader.         

(KSEK) 
        Koncernen Koncernen 

        2017 2016 

Bruttovinst    70 922 79 393 
Försäljningskostnader    -23 959 -35 206 
Administrativa kostnader    -55 073 -232 992 
Forsknings- & utvecklingskostnader    -28 280 -76 150 
Övriga rörelseintäkter    7 294 22 656 
Övriga rörelsekostnader    -7 482 -18 054 
Rörelseresultat    -36 578 -260 353 

 
                
Rörelsemarginal 
Rörelsemarginalen visar verksamhetens rörelseresultat i förhållande till nettoomsättningen. .  

(KSEK) 
        Koncernen Koncernen 

        2017 2016 

Rörelseresultat    -36 578  -260 353  
Rörelsemarginal    -21,1 %   -110,5 %   

    
                 
Kassaflöde per aktie för året   
En indikation avseende kassaflöde per aktie kan användas vid bedömning av möjlighet till utdelning. Kassaflöde dividerat med 
genomsnittligt antal aktier under året. 

(KSEK) 
        Koncernen Koncernen 

        2017 2016 

Kassaflöde    26 111 -6 076 

Genomsnittligt antal aktier    101 111 621 59 757 044 

SEK         0,00 -0,00 

      
                 
Eget kapital/Tillgångar                
Ett sätt att mäta hur tillgångar finansierats. Eget kapital hänförligt till aktieägare i Anoto Group AB (inklusive innehav utan 
bestämmande inflytande) i procent av totala tillgångar.  

(KSEK) 
        Koncernen Koncernen 

        2017 2016 

Totala tillgångar    399 609 389 291 

Summa eget kapital hänförligt till aktieägare i Anoto Group AB    276 284 213 258 
         69,1 % 54,8 % 

     
  



 
 

Anoto Årsredovisning 2017  Sida| 63 
 

 

EBITDA                
Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar.              
 

EBITDA visar verksamhetens underliggande prestationsnivå justerad för inverkan av avskrivningar i förhållande till 
omsättning. Anses vara ett användbart mått som indikerar koncernens underliggande kassagenererande förmåga. En 
avstämning från koncernens rörelseresultat redovisas nedan.                 

(KSEK) 
        Koncernen Koncernen 

        2017 2016 

Rörelseresultat       -36 578     -260 353  

Avskrivningar          15 835         70 736   

EBITDA            -20 743       -189 617  

 

Eget kapital per aktie   
 
Ger aktieägaren en möjlighet att jämföra nominellt värde med marknadsvärdet. Eget kapital dividerat med antalet aktier vid 
årets slut.  

(KSEK) 
          

        2017 2016 

Eget kapital hänförligt till aktieägare i Anoto Group AB    276 284  213 258 

Antal aktier    102 067 130 78 027 737 

Eget kapital / aktie SEK    2,71 2,73 

 

Nettoskuld 

Indikerar nivån av lån. Räntebärande skulder minus likvida medel och kortfristiga placeringar 

(KSEK) 
        Koncernen Koncernen 

        2017 2016 

Räntebärande skulder    11 309 29 018 

Likvida medel    -31 664 -5 553 

Nettoskuld         20 355 23 465 

 

Sysselsatt kapital 

Visar hur stor del av det totala kapitalet som är knutet till verksamheten. Summa tillgångar minus icke räntebärande 
avsättningar och skulder (inklusive uppskjuten skatteskuld), minus kortfristiga räntebärande skulder.  

(KSEK) 
        Koncernen Koncernen 

        2017 2016 

Totala tillgångar    399 609 389 291 

Ej räntebärande avsättningar    -3 531 -8 212 

Ej räntebärande skulder    -64 620 -112 492 

Kortfristiga räntebärande skulder    -11 309 -29 018 

Sysselsatt kapital         320 149 239 569 
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BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 
 
Verksamheten i Anoto Group AB (publ.) regleras av bolagsordningen och aktiebolagslagen. Eftersom Anoto är noterat på 
NASDAQ OMX Stockholm, tillämpar Anoto även NASDAQ OMX Stockholms regelbok för emittenter. Sedan den 1 juli 2008 
tillämpar Anoto Svensk kod för bolagsstyrning (se www.bolagsstyrning.se). Anoto är, i enlighet med årsredovisningslagen och 
Svensk kod för bolagsstyrning, skyldigt att presentera en bolagsstyrningsrapport.  

Bolagsstyrningsstruktur 

Anoto styrs av flera organ. 
 
Aktieägarna utövar sin rösträtt vid bolagsstämman genom att välja bolagsstyrelsen och externa revisorer, och fatta beslut i 
andra frågor som antagande av årsredovisningen och bestämma hur valberedningen ska utnämnas. 
 
Valberedningen nominerar kandidater till bolagsstyrelsen, styrelseordförande och externa revisorer. En valberedning krävs 
enligt Koden, men inte enligt Aktiebolagslagen. Bolagsstyrelsen ansvarar för utnämningen av verkställande direktör, för 
utvecklingen av en långsiktig strategi, och för kontroll och utvärdering av Anotos dagliga verksamhet. 
 
Verkställande direktören har hand om och ansvarar för den dagliga verksamheten, och förvaltningen av Anoto i enlighet med 
aktiebolagslagen samt instruktioner och riktlinjer från bolagsstyrelsen. 
 
Externa revisorer, utsedda av aktieägarna vid bolagsstämman, granskar företagets årsredovisning och årsbokslut samt 
bolagstyrelsens och verkställande direktörens förvaltning av företaget. 

Årsstämma 

Årsstämman är den juridiska person där aktieägarna i Anoto kan utöva sina rättigheter genom att välja bolagsstyrelse och 
besluta i alla övriga frågor som röstas om vid bolagsstämmorna i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen. 
 
Årsstämman hålls normalt i maj eller juni. Kallelsen till årsstämman, tillsammans med dagordningen, publiceras på Anotos 
webbplats och i Post och Inrikes Tidningar. Datum och plats för årsstämman, tillsammans med information om hur man erhåller 
dagordningen, publiceras även i Dagens Nyheter. 
 
Allt informationsmaterial för årsstämman finns tillgängligt på både svenska och engelska. Årsstämman hålls på svenska. 
 
Årsstämma 2017 
 
Årsstämman 2017 ägde rum i Stockholm den 30 juni. Jörgen Durban och Joonhee Won var närvarande från bolagsstyrelsen. 
Närvarade gjorde även Anotos externa revisorer. 
 
Årsstämman fattade följande beslut: 

 Årsredovisningen presenterades, och koncernresultaträkningarna och balansräkningarna antogs. 
Styrelseledamöterna och verkställande direktören gavs ansvarsfrihet. Det beslutades att inga utdelningar skulle 
betalas ut till aktieägarna. 
 

 Styrelseledamöterna Jörgen Durban och Joonhee Won omvaldes till styrelseledamöter för nästa period till nästa 
bolagsstämma, och Young Soo Ha, Mariel Clemensen, Jeffrey Weedman och Dongyi Lee valdes till 
styrelseledamöter för nästa period till nästa bolagsstämma. 
 

 Jörgen Durban omvaldes till styrelseordförande. 
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Anotos årsstämma 2018 
 
Anotos bolagsstämma 2018 kommer att äga rum den 15 maj i Stockholm 

Extra bolagsstämmor 

Extra bolagsstämmor hölls vid ett tillfällen under 2017. 
 
Den 1 september 2017 hölls en extra bolagsstämma där beslut fattades att ändra optionsprogrammet som beslutades på 
årsstämman den 30 juni 2017.  

Bolagsstyrelsen 
Bolagsstyrelsen, som även utser verkställande direktören, är ytterst ansvarig för organisationen i Anoto och förvaltningen av 
verksamheten. Enligt Anotos bolagsordning ska bolagsstyrelsen bestå av minst tre och högst åtta styrelseledamöter, med 
högst fem suppleanter.  

Vid årsstämman valdes Jörgen Durban, som är styrelseordförande, Joonhee Won, Young Soo Ha, Mariel Clemensen, Jeffrey 
Weedman och Dongyi Lee till styrelseledamöter för nästa period till nästa bolagsstämma. 
  
Dongyi Lee avgick ur bolagsstyrelsen den 27 mars 2018. 
 
Information om styrelseledamöterna och deras arvoden finns i Not 9 i årsredovisningen. Styrelseledamöterna, med undantag 
för Joonhee Won, är oberoende av företagsledningen.  
 
De andra styrelseledamöterna är oberoende i förhållande till Anoto och dess största ägare. Företaget uppfyller därför villkoren 
i Svensk kod för bolagsstyrning, som kräver att majoriteten av de styrelseledamöter som väljs vid årsstämmorna ska vara 
oberoende från företaget och dess ledning, och att minst två av styrelseledamöterna ska vara oberoende från de största 
aktieägarna.  
 
Arbetsordning 
Bolagsstyrelsen har antagit en arbetsordning som beskriver arbetsrutinerna och arbetsuppgifterna för styrelsen, 
revisionsutskottet och ersättningsutskottet. Arbetsordningen revideras och antas minst en gång om året. 
 
Bolagsstyrelsens arbete 2017 
När så är lämpligt deltar anställda vid styrelsens möten som föredragande avseende deras särskilda kompetensområden. 
 
Styrelsen utvärderade kontinuerligt Anotos, verkställande direktörens och Anotos ledningsgrupps resultat. Styrelsen höll 7 
registrerade möten under 2017.  
 
Styrelseledamöternas närvaro vid styrelsemötena och utskottsmötena anges nedan:  
 

Jörgen Durban 7 / 7   
Joonhee Won 7 / 7  
Henric Ankarcrona * 2 / 2  
Young Soo Ha 4 / 5 
Mariel Clemensen 4 / 5 
Jeffrey Weedman 4 / 5 
Dongyi Lee ** 2 / 5 
 
* Styrelseledamot till och med bolagsstämman 2017 
**  Styrelseledamot till och med den 27 mars 2018 
 
 
Styrelsen har beslutat att inte delegera några ansvarsområden till några underutskott (t.ex. revisionsutskottet och 
ersättningsutskottet). Följaktligen är det styrelsen i sin helhet som bär det fulla ansvaret för sådana frågor. 
 
Vid årsstämman 2017 antogs riktlinjer för kompensation till personer i den verkställande ledningen, som ingår i Not 9 i 
årsredovisningen. 
 
 
 
 
 

Styrelseledamot Antal styrelsemöten 
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Verkställande direktör och företagsledningen 

Ledningsgruppen består av 2 personer, där verkställande direktören är ansvarig. Verkställande direktören och ledningsgruppen 
sköter och kontrollerar den dagliga verksamheten i Anoto. 

Aktieägare som kontrollerar mer än en tiondel av aktierna i bolaget 

Ingen av aktieägarna hade den 31 december något direkt eller indirekt ägarskap av mer än en tiondel av rösterna för samtliga 
aktier. 

Anotos bolagsordning 

Företagets bolagsordning omfattar inte begränsningar vad gäller antal röster som varje aktieägare kan företräda vid 
bolagsstämman, eller särskilda villkor för utnämning eller uppsägning av styrelseledamöter, eller särskilda villkor för införande 
av ändringar i bolagsordningen.  

Intern kontroll 

Bolagsstyrelsen är ansvarig för den interna kontrollen enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning. I det här 
avsnittet om intern kontroll fokuseras på intern kontroll för finansiell rapportering. Med tanke på Anotos storlek, har styrelsen 
fastställt att det inte föreligger något behov av en internrevisionsavdelning eller internrevisionsfunktion, och att Anotos 
finansavdelning i samarbete med de externa revisorerna i tillräcklig utsträckning kan utföra den uppföljning och bevakning av 
den interna kontrollen som krävs. 
 
Kontrollmiljö 
Anotos företagskultur uppmuntrar till initiativ, samtidigt som ansvar tas för att uppfylla Anotos definierade strategiska mål. Varje 
anställd hos Anoto har en befattningsbeskrivning som definierar arbetsuppgifter, ansvarsområden och behörigheter. 
 
Verkställande direktören har antagit riktlinjer och policyer för specifika områden, som de anställda måste följa. Anoto har 
implementerat en uppförandekod, som gäller för Anoto och dess leverantörer. I uppförandekoden beskrivs Anotos krav i fråga 
om etiskt beteende, barnarbete och miljön. 
 
En detaljerad delegeringsplan har upprättats, med väldefinierade attesterings- och beslutsnivåer. Delegeringsplanen tillämpas 
i hela Anoto-koncernen. 
 
Riskbedömning 
Riskbedömningar utförs i syfte att identifiera och kartlägga risker. De viktigaste riskerna för den interna kontrollen av den 
finansiella rapporteringen, identifieras på koncern- och företagsnivå samt på en regional nivå. Resultaten av riskbedömningarna 
resulterar i åtgärder och uppgifter, som stöder den interna kontrollen av den finansiella rapporteringen.  
 
Kontrollåtgärder 
Styrelsen har implementerat ett system för kontroll och riskhantering, baserat på styrelsens arbetsordning. I detta system 
inkluderas även instruktioner för verkställande direktören, rapporter som ska göras till styrelsen och en finanspolicy. Reglerna 
utgör ramverket för den interna kontrollen. 
 
Anotos processer och system för att säkerställa effektiva interna kontroller är utformade för att hantera och begränsa riskerna 
för väsentliga fel i rapporteringen av finansiella uppgifter, vilket därmed säkerställer att både strategiska och operativa beslut 
baseras på korrekt finansiell information. 
 
Det operativa arbetet med att styra den dagliga verksamheten utförs av verkställande direktören och ledningsgruppen. Särskilda 
riktlinjer styr beslutskapaciteten i olika frågor. Dessutom finns det flera operativa mötesforum (t.ex. ledningsmöten och 
styrkommittéer), där specifika kontrollfrågor i den löpande verksamheten tas upp. Dessa forum styr Anoto effektivt mot de 
definierade strategiska målen. 
 
Övervakning 
 

Det finns både generella och specifika kontrollåtgärder, som syftar till att förebygga, upptäcka och korrigera fel och avvikelser. 
Kontrollorganisationen utvärderas kontinuerligt av verkställande direktören, i syfte att säkerställa kvaliteten och effektiviteten. 
 
Verkställande direktören håller fortlöpande bolagsstyrelsen informerad om koncernens finansiella ställning, prestationsnivå och 
eventuella riskområden. Anotos externa revisorer deltar på minst två styrelsemöten per år, då revisorerna lämnar sin bedömning 
och sina iakttagelser av affärsprocesser, räkenskaper och rapporter. Styrelseordföranden har också regelbunden kontakt med 
koncernens revisorer. 
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Bolagsstyrelsen följer kontinuerligt Anotos finansiella resultat genom rapporter, och information från finansdirektören vid 
styrelsemöten. Regelbunden uppföljning säkerställer överensstämmelse med företagets finanspolicy, och därigenom kan 
eventuella brister i det interna kontrollsystemet identifieras. 
 
Den interna kontrollen inkluderar också detaljerade årsbudgetar uppdelade efter tillämpningsområden, geografiska områden 
och kostnadsställen. Prognoser levereras tre gånger om året i maj, augusti och november. Framtidsbedömningen följer samma 
organisationsuppsättning som årsbudgeten. I december antar bolagsstyrelsen budgeten för nästkommande år. Förutom 
budgeteringen och framtidsbedömningen, arbetar Anotos ledningsgrupp fortlöpande med övergripande treåriga strategiska 
scenarier.  
 

 

REVISORSYTTRANDE OM BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN 

 
Till bolagsstämman i Anoto Group AB (publ.), org.nr 556532-3929 

 
Uppdrag och ansvarsfördelning 
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2017 (sid 64-67) och för att den är upprättad i enlighet 
med årsredovisningslagen. 

 

Granskningens inriktning och omfattning 
Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att 
vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den 
inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi 
anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande. 

 

Uttalande 
En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 
årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen och 
koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen. 

 

 

Malmö den 6 april 2017 
Grant Thornton Sweden AB 

 

 

 

Mats  Pålsson 

Auktoriserad revisor 
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KONCERNINFORMATION 
 

Bolagsstyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Joonhee Won 

Chief Executive Officer 
Född 1965 

Styrelsemedlem sedan 2014 
Övriga uppdrag: CEO of TStone Corporation  

Innehav: 2,7 miljoner aktieoptioner i Anoto Group AB 
Utbildning: MBA, Harvard Graduate School, USA 

Jörgen Durban 
Styrelseordförande Oberoende 

Född 1956 
Styrelsemedlem sedan 2010 

Innehav: 190 855 aktier och 1,4 miljoner aktieoptioner i Anoto 
Group AB 

Utbildning: LL.M, Stockholm University, Sverige 

 
Jeffrey Weedman 

Styrelsemedlem Oberoende 
Född 1953 

Styrelsemedlem sedan 2017 
Övriga uppdrag: CEO of Weedman Ventures LLC  

Innehav: 66 700 aktieoptioner i Anoto Group AB 
Utbildning: MBA, University of Michigan, USA 

 
Mariel Clemensen 

Styrelsemedlem Oberoende 
Född 1952 

Styrelsemedlem sedan 2017 
Övriga uppdrag: Registered Investment Advisor of Clemensen 

Capital Company  
Innehav: 66 700 aktieoptioner i Anoto Group AB  

Utbildning: MS Management, Stanford Business School, USA 
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Ledande befattningshavare 

Joonhee Won 
CEO 
Född 1965 
Anställd sedan 2016 
Innehav: 2,7 miljoner aktieoptioner I Anoto Group AB 
Utbildning: BA Political Science, Economics 
MBA, Harvard Graduate School, USA  

Will Reeb 
Deputy CEO/Chief Strategy Officer 
Född 1965 
Anställd sedan 2016 
Innehav: 866 700 aktieoptioner i Anoto Group AB 
Utbildning: PhD Informatics, University of Wales; MBA, University of London 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Perry (Young Soo) Ha 

Styrelsemedlem Oberoende 
Född 1962 

Styrelsemedlem sedan 2017 
Övriga uppdrag: Founder and Managing Director of Draper Athena  

Innehav: 66 700 aktieoptioner i Anoto Group AB  
Utbildning: MBA, Harvard Business School, USA 
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Anotos aktie              
 
Anoto Group AB (publ.) har varit noterat på NASDAQ OMX Stockholm-börsen (börsteleprinter: ANOT) sedan den 16 juni 
2010. Aktien är idag noterad på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap-lista. Aktien handlades tidigare på New Market från 
och med den 15 mars 2000. Anoto Groups aktiekapital på SEK 61 240 278 per den 31 december 2017 fördelas på 102 067 
130 aktier. Per slutet av mars 2018 fördelas aktiekapitalet på SEK 67 592 970 på 112 654 950 aktier. 
 
Varje aktie berättigar innehavaren till en röst på bolagsstämmor, och alla aktier berättigar till samma rätt till andel av bolagets 
tillgångar och vinster. 
 
Aktiekursutveckling  

Priset på Anoto Group-aktien minskade med 10 procent under året, från SEK 4,86 till SEK 4,35. Under samma period ökade 
NASDAQ OMX Stockholms prisindex (PI) med 8 procent, medan NASDAQ OMX Technologys prisindex (PI) minskade med 1 
procent.  Anoto Groups börsvärde var 444 MSEK den 31 december 2017.  

Aktieägare 

I slutet av 2017 hade Anoto Group 20 388 aktieägare. Utländska aktieägare kontrollerade 23,2 %, och de tio största 

aktieägarna kontrollerade 23,9 %. 

 

Utdelningspolicy 

Företagets framtida utdelningspolitik kommer att återspegla dess intäkter, finansiella ställning och finansiella behov. 
Utdelningsförslag kommer att granskas mot bakgrund av aktieägarnas krav på en rimlig avkastning och bolagets interna 
finansiella behov. 
 

Optionsprogram 

Moderbolaget har implementerat olika aktieoptionsprogram, enligt vad som framläggs i Not 31. 
 
Analytiker 

Anoto Group har kundförhållanden med analytiker hos banker och värdepappershandlare inkluderat Redeye.  

Data per aktie 2017 
 
Antal aktier 2017-12-31 102 067 130 

Antal utestående optioner 2017-12-31 5 433 634 

Genomsnittligt antal aktier 101 111 621 

Vinst per aktie (SEK) -0,16 

Fullt utspädd vinst per aktie (SEK) -0,16 

Kassaflöde per aktie (SEK) 0,0 

Fullt utspätt kassaflöde per aktie (SEK) 0,0 

Eget kapital per aktie (SEK) 2,71 

Eget kapital per aktie, inkl. optioner (SEK) 2,71 
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De största aktieägarna 2017-12-31  
 

1 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 7,7 % 7 879 432 

2 Six Sis AG, W8IMY 7,2 % 7 372 702 

3 BNY MELLON SA/NV (FORMER BNY), W8IMY 2,3 % 2 392 590 

4 NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 1,7 % 1 765 149 

5 NORDEA BANK AB(PUBL), NORDEA BANK FINLAND ABP 1,1 % 1 108 914 

6 HSBC-FUND SERV CLIENTS A/C 006-KR 0,9 % 878 451 

7 Abrami, Vahik 0,8 % 866 295 

8 SWEDBANK FÖRSÄKRING 0,8 % 852 765 

9 BNYMSANV RE JYSKE BANK GENERAL SETT 0,8 % 779 730 

10 Lindh, Annika 0,6 % 655 629 

 Totalt 23,9 % 24 551 657 
 

Ägarstruktur i storleksklasser 2017-12-31 
  

Aktieinnehav 
Totalt antal 
aktieägare 

% av totalt antal 
aktieägare 

Äger tillsammans: antal 
aktier 

% av 
aktiekapitalet 

1 - 1 000 13 821 67,8 % 3 182 939 3,1% 

1 001 - 5 000 3 964 19,4 % 9 782 585 9,6% 

5 001 - 10 000 1 096 5,4 % 8 095 526 7,9% 

10 001 - 15 000 442 2,2 % 5 449 596 5,3% 

15 001 - 20 000 285 1,4 % 5 061 521 5,0% 

20 001 - 780 3,8 %        70 494 963                 69,1%          

 20 388 100,00 %      102 067 130                    100,0% 
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FEMÅRSÖVERSIKT             

Sammanfattning av totalresultaträkningar 

(KSEK) 2013 2014 2015 2016 2017 

      

Nettoomsättning 144 306 141 465 192 838 235 657 173 010 

Övriga intäkter - - - - - 

Bruttovinst 97 474 94 269 85 556 79 393 70 922 
Avskrivning och nedskrivning, immateriella 
anläggningstillgångar -9 430 -3 416 -5 412 -66 018 -11 492 

Avskrivningar, materiella anläggningstillgångar -2 902 -1 770 -1 909 -4 718 -4 344 

Rörelseresultat -163 451 -56 249 -106 249 -260 353 -36 578 

Resultat för aktier i dotterbolag - - - - - 

Nedskrivning av aktier i närstående bolag - - - - - 

Övriga finansiella poster -4 839 -7 241 -3 710 -7 317 -19 623 

Resultat efter finansiella poster -168 290 -63 490 -109 959 -267 670 -56 201 

Skatt -12 639 1604 4 445 3 257 
Vinst/förlust efter skatt -168 302 -62 851 -108 355 -263 225 52 944 

 

Sammanfattning av balansräkningar 

(KSEK) 2013-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2017-12-31 

Tillgångar  

Immateriella anläggningstillgångar 71 318  78 972  263 065 236 810 255 282 

Materiella anläggningstillgångar 3 084 2 046 5 944 8 414 3 404 

Finansiella anläggningstillgångar 3 605  4 482 7 280 18 855 18 317 

Totalt anläggningstillgångar 78 007  85 500 276 289 264 079 277 003 

Lager 27 985 20 553 44 589 49 478 51 766 

Kundfordringar 27 502 36 979 65 443 34 825 27 747 

Övriga kortfristiga fordringar 31 346 19 916 51 378 35 356 11 429 
Kassa och bank, inklusive kortfristiga 
placeringar 7 008 3 909 11 628 5 553 31 664 
Anläggningstillgångar som innehas för 
avyttring - - - - - 

Totalt omsättningstillgångar 93 842 81 357 173 039 125 212 122 606 

Totala tillgångar 171 849 166 857 449 328 389 291 399 609 
 

Skulder och eget kapital  

Eget kapital 82 657 78 242 277 926 213 258 276 284 

Minoritetsintressen -16 770 -16 198 -9 730 -1 689 -583 

Långfristiga skulder         

Icke räntebärande 0 2 124 25 793 7 031 3 289 

Räntebärande 1 011 0 8 145 28 000 44 449 

Kortfristiga skulder         

Icke räntebärande 104 951 66 814 147 194 113 673 64 862 

Räntebärande 0 35 875 0 29 018 11 309 

Sammanlagda skulder 105 962 104 813 181 132 142 691 123 908 

Totalt skulder och eget kapital 171 849 166 857  449 328 389 291 399 609 
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Sammanfattning av kassaflödesanalyser 

(KSEK) 2013 2014 2015 2016 2017 

Resultat efter finansiella poster -168 290 -63 490 -109 959 -267 670 -56 201 

Poster som inte påverkar likviditeten 85 052 8 244 9 948 57 870 30 030 

Ändringar i rörelsekapital -9 186 -36 896 15 229 45 988 -19 024 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -92 424 -92 142 -84 782 -163 812 -45 194 

Kassaflöde från investeringsverksamhet -3 946 -5 958 -175 533 -48 459 -38 427 

Totalt kassaflöde före finansieringsverksamhet -96 370 -98 100 -260 315 -212 271 -83 621 

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 97 919 95 001 268 035 206 195 109 732 
Årets kassaflöde 1 549 -3 099 7 720 -6 076 26 111 

      
 

Nyckeltal 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Omsättningstillväxt, % -27 -2 36 22 -27 

Bruttomarginal, % 68 67 44 34 41 

Sysselsatt kapital, KSEK 65 887 62 044 268 196 239 657 320 149 

Soliditet, % 38 37 60 54 69 

Nettoskuld, KSEK -5 997    -3 909 -3 484 51 465 20 365 

Resultat per aktie (SEK) -1,03    -0,13 -0,13    -0,15 -0,16 

D:o efter utspädning, SEK -1,03    -0,13    -0,13    -0,15 -0,16 

Årets kassaflöde per aktie, KSEK 0,01 -0,01 0,01 -0,00 0,00 

D:o efter utspädning, SEK 0,01 -0,01 0,01 -0,00 0,00 

Eget kapital per aktie (SEK) 0,21 0,11 0,26 0,09 2,71 

D:o efter utspädning, SEK 0,21 0,11 0,26 0,09 2,71 

Genomsnittligt antal anställda, st 111 106 117 156 61 

Omsättning per anställd, KSEK 1 300 1 335 1 648 1 510 2 836 

Lönekostnader inkl. sociala avgifter, KSEK 100 318 67 889 102 576 140 859 35 561 

(varav pensionspremier) 7 806 5 333 6 006 5 617 2 184 
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Definitioner 

BRUTTOMARGINAL 

Bruttovinst i procent av nettoomsättningen.   Bruttovinst definieras som nettoomsättning med avdrag för kostnader för sålda 
varor. 

EGET KAPITAL PER AKTIE  

Eget kapital delat med vägt genomsnittligt antal aktier vid årets slut, före och efter utspädning. 

GENOMSNITTLIGT ANTAL ANSTÄLLDA 

Genomsnittligt antal anställda under året  

NETTOSKULD 

Räntebärande skulder minus likvida medel och kortfristiga placeringar Räntebärande skulder består av konvertibelt lån och 
kortfristiga räntebärande skulder.  

OMSÄTTNING PER ANSTÄLLD 

Nettoomsättning delat med det genomsnittliga antalet anställda   

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT 

Ökning av nettoomsättningen i procent av nettoomsättningen för det föregående året.   

RESULTAT PER AKTIE 

Resultat efter skatt delat med vägt genomsnittligt antal aktier under året. 

RÖRELSEMARGINAL 

Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av nettoomsättningen.  

SYSSELSATT KAPITAL 

Summa tillgångar minus icke räntebärande avsättningar och skulder (inklusive uppskjuten skatteskuld), minus kortfristiga 
räntebärande skulder.  

EGET KAPITAL/TILLGÅNGAR 

Eget kapital hänförligt till aktieägare i Anoto Group AB (inklusive innehav utan bestämmande inflytande) i procent av totala 
tillgångar.  

KASSAFLÖDE PER AKTIE FÖR ÅRET FÖRE OCH EFTER UTSPÄDNING  

Årets kassaflöde dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier under året. 

EBITDA  

Rörelseresultat före avskrivningar. 

RÖRELSERESULTAT 

Bruttoresultat minus kostnader för försäljning, administration, FoU samt övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader.         
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Bolagsstämma 

 

Anotos bolagsstämma kommer att hållas den 15 maj 2018 klockan 10.00 I Linklaters Advokatbyrå, Regeringsgatan 67, 111 56, 

Stockholm. 

Aktieägare som önskar delta på mötet, måste meddela företaget detta genmom någon av följande konatktmetoder: 

 E-postadress: AGM@anoto.com 
 Postadress: Anoto Group AB, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm 

Företaget måste ha underrättats om önskat deltagande på mötet, senast klockan 12.00 den  8 maj 2018. För att vara 
berättigad att delta, måste aktieägaren också ha införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB senast den 8 maj 2018. 
Aktieägare som har registrerat sina aktier under en förvaltare, måste tillfälligt registrerra dem i sitt eget namn hos Euroclear 
Sweden AB senast tisdagen den 8 maj 2018. När du skickar anmälan ber vi dig att uppge ditt namn, personnummer eller 
organisationsnummer, postadress, telefonnummer och antal registrerade aktier. Om du deltar på mötet genom 
fullmaktsinnehavare, måste du inge fullmakten till företaget innan mötet börjar. 

 

Finansiell rapportering 

 

Anoto Groups finansiella rapporter publiceras på svenskas och engelska. Det smidigaste sättet att skaffa rapporterna på, är 
att ladda ned dem från www.anoto.com. 

 

Nedan visas tidsplanen för Anoto Groups finansiella rapporter för räkenskapsåret 2018. 

 

Delårsrapport, första kvartalet 2018, 30 april, 2018 

 

Datum för övriga rapporter har ännu inte fastställts, men http://www.anoto.com/investors/investors-calendar/ kommer att 
uppdateras så snar datum fastställts. 

 


