
 

Anoto Group  

Delårsrapport januari – juni 2008 
 
 
 

• Omsättningen för första halvåret 2008 uppgick till 76 (86) MSEK. Under motsvarande 
period 2007 ingick engångsintäkter om 37 MSEK i samband med uppgörelsen och 
försäljningen av det amerikanska dotterbolaget och intäkter från DNP i Japan. 
Omsättningen under andra kvartalet uppgick till 41 (30) MSEK. 

  
• Koncernens bruttomarginal uppgick det första halvåret till 73 % (73), och bruttoresultatet 

uppgick till 55 (63) MSEK. Med justering för engångsintäkterna avseende den 
amerikanska verksamheten och DNP intäkten förbättrades bruttoresultatet för hela 
perioden med 22 MSEK. Bruttomarginalen under andra kvartalet blev 76% (65) och 
bruttovinsten 31 (20) MSEK. 
 

• Resultat före av- och nedskrivningar uppgick under första halvåret till -18 (5) MSEK. För 
andra kvartalet uppgick resultatet efter av- och nedskrivningar till -5 (-10) MSEK. 

 
• Resultat efter skatt uppgick under första halvåret till -28 (-4) MSEK. För andra kvartalet 

uppgick resultatet efter skatt till -15 (-13) MSEK.  
 
• Resultat per aktie uppgick under första halvåret till -0,23 (-0,03) SEK. Resultatet per aktie 

under andra kvartalet uppgick till -0,11 (-0,10) SEK. 
 

• Kassaflödet för första halvåret uppgick till -57 (-12) MSEK.  Kassaflödet för andra 
kvartalet blev -36 (-2) MSEK. 

 
 
 
Andra kvartalet 2008 i sammandrag 
 

• I slutet av juni ingick Anoto ett avtal med Hitachi Maxell Ltd. om ett joint venture för de 
japanska och asiatiska marknaderna samt förvärvade Hitachi Maxells verksamhet 
avseende produktion av digitala pennor. Detta förvärv kommer ge oss ett ökad 
försäljning och resultat då greppet stärks  om den kompletta produkten genom att Anoto 
nu kontrollerar den större delen av värdekedjan (penna, licens och mönster). 
 

• I april ingick Anoto ett avtal med en världsledande global tillverkare av produkter för 
visuell kommunikation inom produktområden som t ex whiteboards och blädderblock. 
Anoto kommer att leverera teknologi och digitala pennor för användning i kommande 
produkter. Det initiala ordervärdet motsvarar intäkter på cirka 800 000 EUR.  I juli 
tecknades ett avtal med Group Hamelin, där det initiala ordervärdet är  
EUR 950 000. Häromdagen ingicks ytterligare ett avtal med ett ordervärde på EUR 
500.000. 

 
• Imaging Technology fortsätter att ha en hög tillväxt under 2008. 

,  
• Anoto har kommit överens med mjukvarutillverkaren Covelus om förvärv av deras routing 

teknologi. Anoto har förvärvat källkoderna till denna teknologi för att vidareutveckla 
produkten och göra den tillgänglig för AFS och andra kommande produkter. 
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• Anoto-partnern Livescribe har börjat distribuera Pulse™ Smartpen till återförsäljarna på 
den amerikanska marknaden. Pennan är också tillgänglig på Target, Target.com, 
Amazon.com och i Douglas Stewarts större college- och universitetsbokhandlar.  

 
Under första halvåret 2008 har vi investerat för framtiden genom fortsatt utveckling av nästa 
generations penna, nya produkter och förvärv av Covelus routing teknologi. Dessa 
investeringar har tillsammans med en betydande lageruppbyggnad reducerat vår tillgängliga 
kassa med 31 MSEK utöver normala förändringar i rörelsekapital och effekten av periodens 
förlust. Sedan slutet av förra året erbjuder vi Forms Solutions, som är en komplett produkt 
innehållande penna, mjukvara och mönster. Den lageruppbyggnad som skett och förvärvet 
av Hitachi Maxells pen-division är i linje med denna målsättning. 
 
 

VD Anders Norlings kommentar 
 
 
Viktiga strategiska steg har tagits 
 
Under det första halvåret 2008 har Anoto träffat flera avtal och överenskommelser samt 
utvecklat nya produkter som kommer att utgöra grunden för framtida framgångar. 
 
I juni kom Anoto och Hitachi Maxell överens om bildandet av ett joint venture bolag för 
verksamheten på den japanska marknaden samt att Anoto förvärvar Hitachi Maxells division för 
digitala pennor. Avtalet innebär att Anoto övertar all produktion av Maxells digitala penna. 
Maxells digitala penna är baserad på Anotos teknologi och immateriella rättigheter. Genom detta 
avtal kommer Anoto nu att kontrollera större delen av värdekedjan, vilket i betydande grad 
kommer att förbättra möjligheterna att möta kundernas krav samt påskynda processen. Vi 
förväntar oss kraftigt ökad försäljning och förbättrat resultat och kassaflöde. 
 
Om vi bortser från den engångsintäkt på 37 MSEK som erhölls under de två första kvartalen 
2007 ökade omsättningen med 55%. Verksamheten utvecklades dock inte i linje med våra 
planer under andra kvartalet, främst på grund av fördröjda aktiviteter på den japanska 
marknaden. 
 
Anoto Products är vårt viktigaste framtida tillämpningsområde och representerar mer än 50% av 
försäljningen. Den huvudsakliga målsättningen för utvecklingen av AFS (Anoto Forms Solution) 
är att förkorta implementeringstiden för vår teknologi inom olika applikationer och marknader. 
Förvärvet av Hitachi Maxells division för digital penna och utvecklingen av nästa generations 
penna för Forms användare är en viktig del av kommande erbjudanden. 
 
Fokus på ”paketering” av produkter och erbjudanden fortsätter som planlagt med målsättningen 
att sälja penna och licens som en integrerad produkt  
 
AFS produkten fortsätter att utvecklas och AFS 1.2 med ny funktionalitet i form av t ex dynamisk 
data och ’print-on-demand’ kommer att lanseras under tredje kvartalet. 
 
Konferensverktyg och whiteboard-lösningar håller på att bli ett väldigt intressant område för 
innovativ användning av vår teknologi och vi ser fram emot en expansion av detta område i 
framtiden. Under 2008 har flera överenskommelser ingåtts. Vi har haft ett framgångsrikt och 
nära samarbete med Hamelin sedan början av 2000- talet och det är glädjande att se 
Papershow som den första kommersiella utrullningen av vår nya penna.  
 
Imaging Technology utvecklades nästan planenligt med en fördubbling av försäljningsvolymen 
jämfört med 2007. Detta beror på ökat användande av vår videoteknologi i mobiltelefoner och 
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andra produkter. Försäljningsvolymerna är beroende av tillväxten på marknaden för avancerade 
mobiltelefoner. 
 
Livescribes Pulse penna för konsumentmarknaden har funnits till försäljning sedan början av 
sommaren och vi erhåller royalty för varje såld penna. 
 
Sedan hösten 2007 har vi investerat 13 MSEK (av totalt 30 planerade) i utvecklingen av nästa 
generations digitala Forms penna. Lanseringen planeras i slutet av 2009. 
 
Våra aktiviteter under första halvåret 2008 i form av utveckling av nästa generations penna, 
förvärv av Covelus routingteknologi samt betydande lagerökning har reducerat våra likvida 
medel med 31 MSEK utöver normala förändringar i kapital samt periodens förlust. 
 
 
 
Verksamheten  
 
Verksamheten fördelas på tre tillämpningsområden: 
  

- Anoto Products 
- Technology & Licensing 

      -    Imaging Technology 
 
 
Anoto Products 
 
 
 
Belopp MSEK 

 
Januari-Mars

 
April - Juni 

 
Januari -Juni 

Nettoomsättning     2008 17 21 38 
                               2007 14 15 29 
Bruttoresultat          2008 11 15 26 
                               2007 11 12 23 

 
 
Anoto Products fokuserar på system, tjänster och produkter riktade mot företag, primärt med 
inriktning mot formulärhantering. Anoto har en indirekt affärsmodell och säljer via partners som 
systemintegratörer, mjukvaruutvecklare och IT-konsulter. Dessa tillhandahåller i sin tur sina 
företagskunder anpassade lösningar med Anotos teknologi.  Försäljning av ”färdiga” produkter, 
bl a befintliga läs- och översättnings-pennor samt nyutvecklade produkter som t ex Anoto 
PenPresenter kan även ske via andra försäljnings- och distributionskanaler. 
 
Anoto Products fortsätter att växa, om än i något svagare takt än vi förväntat oss. Det främsta 
skälet är en något långsammare utveckling i Japan, där stora projekt senarelagts. Vi ser 
däremot en stadig tillväxt inom de viktiga marknaderna för hälsovård och läkemedel globalt  med 
lösningar för t ex hemtjänst och kliniska prövningar. Ett exempel på det senare är Solvay 
Pharma S.p.A., som valt en digital pennlösning för en forskningsstudie i Italien omfattande 
hundratals allmänläkare.                    
 
Marknadsföringen av Anoto Products har varit intensiv. Vi har deltagit i flera internationella 
konferenser främst inom hälsovård, där oberoende talare har presenterat sina erfarenheter av 
Anotos teknologi. Vi ser fortsatt ökat intresse för digital penna och papper i olika 
användargrupper.  
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Genom en samarbetsinsats lanserade Anotos partner PaperIQ ’Anoto Digital Pen Integration Kit’ 
på ’Wireless Enterprise Symposium 2008’ i Florida. Den nya produkten underlättar snabb 
integration med BlackBerrys Smartphone plattform, vilket öppnar nya möjligheter för mobila 
lösningar i USA.  
 
Den andra versionen av AFS (AFS 1.1) lanserades under första kvartalet. Vi håller nu på att 
utveckla AFS 1.2 som vi planerar lansera under tredje kvartalet. 
 
Utvecklingen av egna och partnerbaserade produkter har resulterat i en ny produkt, Anoto 
PenPresenter, ett interaktivt konferensverktyg som förstärker PowerPoint presentationer. 
Lanseringen är planerad under tredje kvartalet. 
 
Hamelin, den ledande tillverkaren av pappersprodukter och kontorsmaterial i Europa har 
placerat en initial order på Anotos digitala pennor till ett värde av 950 000 euro. Den digitala 
pennan är nyckelkomponenten i Hamelins nya ’Papershow’ produkt. Produkten förvandlar ett 
pappersblock till en användarvänlig, interaktiv whiteboard. 

 

Det nära samarbetet med OKI Printing Solution fortsätter att utvecklas och OKI utökar nu sitt 
erbjudande av Anoto kvalificerade produkter med C8800 serien som är den sjätte i raden att 
uppnå Anoto printer krav. 

 
Försäljningen av C Techs C-Pen och Pay Pen fortskrider enligt plan. 
 
 
Technology & Licensing 
 
 
 
Belopp MSEK 

 
Januari-Mars

 
April - Juni 

 
Januari -Juni 

Nettoomsättning    2008   3 8 11 
                              2007 37 6 43 
Bruttoresultat         2008 2 8 10 
                              2007 30 3 33 

 
 
Inom Technology & Licensing används Anotos teknologi för utveckling av kunders egna 
produkter. Hittills har dessa produkter, som bygger på en kombination av digitalt material 
(böcker, kort etc.) och en digital penna som möjliggör omedelbar feedback i form av tal, ljud eller 
liknande, riktat sig till slutkonsument. Konceptet används bl a för inlärnings- och 
undervisningsprodukter som är enkla, intuitiva och underhållande för användaren. Anoto har valt 
i sin strategi att inte vända sig till den breda konsumentmarknaden utan till företagsmarknaden. 
 
 
Livescribe påbörjade sin försäljning av Pulse Smartpen i början av sommaren och den finns nu 
tillgänglig på Target, Target.com, Amazon.com samt större college- och universitetsbokhandlar 
samt på Livescribes hemsida. Anoto erhåller royalty för varje såld penna. 
LeapFrogs Tag Reading System som lanserades tidigare i år finns nu tillgänglig på marknaden.  
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Förändrad  redovisning av förutbetalda royaltyintäkter inom Technology & Licensing  har medfört 
en förbättrad nettoomsättning med MSEK 3. Förändringen har ingen påverkan på periodens 
kassaflöde. 
 
  
 Imaging Technology 
 
 
 
Belopp MSEK 

 
Januari-Mars

 
April - Juni 

 
Januari -Juni 

Nettoomsättning   2008 15 11 26 
                             2007   5   9 14 
Bruttoresultat        2008 10 9 19 
                              2007   3   5   8 

 
 
Imaging Technology utvecklar och säljer Anotos grundteknologi i form av ASICs och IP block. 
Inom detta område levererar alternativt licensierar Anoto moduler, komponenter och 
funktionsblock för integrering i kundens produkt eller komponent. Dessa produkter är bl a 
mobiltelefoner, tillbehör eller komponenter till dessa.  
 
 
Försäljningen av mobiltelefoner innehållande Anotos videoteknologi har under slutet av 2007 
börjat ta fart. Royaltyintäkterna har ökat väsentligt från slutet av 2007 och fortsatt ökning är att 
vänta under 2008 i takt med marknadstillväxten av avancerade mobiltelefoner. Försäljningen av 
mobiltelefoner med Anotos teknologi på börjades sent under år 2007. 
 
Övriga produkter och tjänster inom Imaging Technology utvecklades enligt plan. 
 
Tillämpningsområdet för Imaging Technology har fördubblat försäljningen jämfört med samma 
period 2007. 
 
Vi söker aktivt nya affärsmöjligheter i samarbete med nya och existerande kunder och partners. 
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Andra kvartalet 2008 i siffror 
 
 
Omsättning och resultat för andra kvartalet (april- juni) 
 
Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 41 (30) MSEK.   
 
Bruttoresultatet blev 31 (20) MSEK och bruttomarginalen uppgick till 76 % (65).   
Förändrad redovisning av förutbetalda royaltyintäkter har medfört en förbättrad nettoomsättning 
med MSEK 3. Förändringen har ingen påverkan på periodens kassaflöde. 
 
Resultatet före avskrivningar blev -5 (-10) MSEK.  
 
Försäljnings-, administrations- och forskningskostnader utgjorde -44 (-33) MSEK, varav 
avskrivningar svarade för -7 (-4) MSEK. 
 
Rörelseresultatet för andra kvartalet blev -12 (-14) MSEK.  
 
Vissa långfristiga finansiella anläggningstillgångar har skrivits ned med sammanlagt MSEK 3.   
 
 
Kassaflöde (april - juni) 
 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till -21 (3) MSEK.  
Kassaflödet för kvartalet utgjorde -36 (-2) MSEK och har belastats med nettoinvesteringar på -15 
(-3) MSEK. Kassaflödet har påverkats av periodens investeringar, det negativa resultatet och 
lageruppbyggnad av digitala pennor och komponenter. Sedan slutet av förra året erbjuder vi 
Forms Solutions, som är en komplett produkt innehållande penna, mjukvara och mönster. Den 
lageruppbyggnad som skett är ett led i detta produkterbjudande. 
 
 
 
Finansiering och likviditet 
 
Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 74 
(168) MSEK.  
 
 
Anoto Group AB 
 
Anoto Group AB utgör ett renodlat holdingbolag med ett begränsat antal koncernfunktioner och 
personal. Omsättningen för perioden uppgick till 8 (8) MSEK och resultatet före skatt till 1 
(1) MSEK. Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid periodens utgång till 17 
(114) MSEK. Investeringar uppgår till 0 (0) MSEK. 
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Redovisningsprinciper 
 
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. För information om 
tillämpade redovisningsprinciper hänvisas till årsredovisningen 2007. Redovisningsprinciperna 
är oförändrade jämfört med dem som tillämpades 2007. 
 
 
Risker och osäkerhetsfaktorer 
 
Utöver de risker som beskrivs i Anoto Groups årsredovisning 2007, bedöms inte några 
väsentliga risker ha tillkommit. (Se not 2 för utförligare beskrivning av bolagets riskexponering 
och riskhantering,) 
 
 
Aktiedata 
 
Bolagets aktie är noterad på OMX Nordiska Börs i Stockholms Small Cap-lista. Vid 
rapportperiodens utgång uppgår antalet aktier till 128 538 867 vartill kom 3 515 500 utestående 
teckningsoptioner varav 0 bedöms ha ett värde per 2008-06-30. 
 
 
Ägarstruktur  
 
Antalet aktieägare i Anoto Group är vid utgången av rapportperioden 7 646 och 57 % av aktierna 
har utländska ägare. Aktierna ägs till 90 % av institutionella och industriella ägare. De största 
ägarna vid rapporteringstidpunkten är SEB Enskilda ASA, Swedbank Robur fonder, DNB, 
Norden Technology AS, Barclays Bank och Carnegie Norway Branch. Dessa äger tillsammans 
43,3 % av antalet aktier i Anoto Group. 
 
 
Optionsprogram 
 
Inom ramen för olika incitamentsprogram har moderbolaget ställt ut optionsrätter. Om alla 
kvarstående program utnyttjas fullt ut, uppgår den totala utspädningen till ca 2,7 %. 
 
 
 
Utsikter för 2008 
 
 
Anders Norling, VD 
 
Jag ser med optimism på framtiden för Anoto. Vi har nyligen presenterat flera nya produkter och 
ingått samarbetsavtal som jag tror mycket på. Det nyligen kommunicerade avtalet med Hitachi 
Maxell angående förvärvet av deras division för digital penna utgör ett strategiskt viktigt steg mot 
bättre kontroll över Anotos värdekedja med ökad försäljning och resultat som följd. Den ökade 
andelen försäljning av Anoto-pennor i samband med formulärlicenser ger en stabilare bas och 
bättre intäktsflöden. Jag förväntar mig en stark tillväxt under 2008 inom området Imaging 
Technology. Sammantaget bedömer jag en positiv utveckling av kassaflödet under andra 
halvåret 2008. 
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Rapporteringstidplan 
 
 
Tredje kvartalet  7 november 2008 
Bokslutskommuniké 2008§ 10 februari 2009 
 
Årsredovisningen för 2007 finns tillgänglig på Anoto Group AB’s hemsida 
www.anoto.com. En utskrift av den digitala versionen kan rekvireras från bolaget. 
 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt 
av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker 
och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 
 
 
 
Lund den 7 augusti 2008 
 
 
Märtha Josefsson      Hans Otterling      Christer Fåhraeus 
        Ordförande 
 
 
 
Håkan Eriksson      Bernard Gander      Hiroshi Yoshioka 
 
 
 
Stein Revelsby      Anders Norling 
       Verkställande direktör 
 
 
 
 
 
 
 
Denna rapport är granskad av Anoto’s revisorer, se granskningsrapport nedan 
 
 
Informationen är sådan som Anoto Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och 
clearing verksamhet och / eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen 
lämnades för offentliggörande den 7 augusti 2008 kl 08:30 
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För ytterligare information 
 
 
Välkommen att deltaga i Anotos telefonkonferens för media och finansanalytiker den 7 augusti 
2008 klockan 10.00 CET. 
 
 
Dag: Torsdagen den 7 augusti 2008 
Tid: 10.00 CET 
Telefonnummer: +44 (0) 20 7162 0025 
Ange: Anoto 
 
 
Eller kontakta: 
Anders Widesjö 
CFO 
Tel +46 46 540 12 34 
 
 
 
Anoto Group AB (publ) org. nr. 556532-3929 
Emdalavägen 18 
223 69 Lund 
Telefon: +46 46 540 12 00 
www.anoto.com 
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Revisors rapport över översiktlig granskning av finansiell 
delårsinformation 

Till styrelsen i Anoto Group AB (publ) 

Org nr 556532-3929 
 
Vi har utfört en översiktlig granskning av bifogade balansräkning för Anoto Group AB (publ) per den 30 
juni 2008 och till den hörande rapporter över resultat, förändring i eget kapital och förändring i kassaflödet 
under den tremånadersperiod som slutade per detta datum samt en sammanfattning av viktiga 
redovisningsprinciper och andra tilläggsupplysningar. Det är styrelsen och verkställande direktören som 
har ansvaret för att upprätta och rättvisande presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med 
IAS 34. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på vår 
översiktliga granskning. 

 

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 
Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig 
granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella 
frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytiskgranskning och att vidta andra översiktliga 
granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre 
omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige 
RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör 
det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter 
som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en 
översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. 

 

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss 
anledning att anse att den bifogade finansiella delårsinformationen inte, i allt väsentligt, ger en rättvisande 
bild av företagets finansiella ställning per den 30 juni 2008 samt av dess finansiella resultat och kassaflöde 
för den tremånadersperiod som slutade per detta datum i enlighet med  
IAS 34. 

 

Lund 7 augusti 2008 

KPMG AB 

 

Eva Melzig Henriksson 

Auktoriserad revisor 
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Resultaträkning i sammandrag

Not

April - Jun April - Jun Jan - Jun Jan - Jun Jan - Dec Jan - Dec
2008 2007 2008 2007 2007 2006

Nettoomsättning 41 188            30 066            75 601            86 197            168 771          108 725          

Kostnad för sålda varor / tjänster (9 971)             (10 541)          (20 813)          (23 035)          (39 657)          (30 321)          

Bruttoresultat 31 217            19 525            54 788            63 162            129 114          78 404            

Försäljnings-, administrations- & forskningskostnader (43 686)           (33 238)          (79 376)          (68 538)          (138 319)         (210 223)         

Övriga rörelseposter 572                 (485)               (670)               69                  (459)               -                 

Rörelseresultat (11 896)           (14 198)          (25 258)          (5 307)            (9 664)            (131 819)         

Resultat från andelar i koncernföretag -                  (123)               -                 (123)               -                 -                 

Nedskrivning av andelar i intresseföretag (1 686)             -                 (1 686)            -                 (252)               (769)               

Övriga finansiella poster (1 479)             1 002              (751)               1 389              3 269              794                 

Resultat efter finansiella poster (15 061)           (13 319)          (27 695)          (4 041)            (6 647)            (131 794)         

Minoritetens andel 493                 68                  546                 (77)                 (110)               41                  

Resultat före skatt (14 567)           (13 251)          (27 149)          (4 118)            (6 757)            (131 753)         

Skatt 9                     3                    (859)               (364)               (791)               (1 208)            

Årets resultat (14 558)           (13 248)          (28 007)          (4 482)            (7 548)            (132 961)         

Årets resultat från pågående verksamhet (14 558)          (13 248)          (28 007)          (4 482)            (7 548)            (80 602)          

Årets resultat från avvecklad verksamhet 1 -                 -                 -                 -                 -                 (51 879)          

Nyckeltal:

Bruttomarginal 75,8% 64,9% 72,5% 73,3% 76,5% 72,1%

Rörelsemarginal Neg Neg Neg Neg Neg Neg

Resultat per aktie (kr) 1 (0,11)               (0,10)              (0,23)              (0,03)              (0,06)              (1,03)              

Resultat per aktie efter utspädning (kr) 1 (0,11)               (0,10)              (0,23)              (0,03)              (0,06)              (1,03)              

1  Nyckeltal avseende Resultat per aktie är baserat på vägt genomsnittligt antal aktier och utestående
   teckningsoptioner för respektive perioder. Endast teckningsoptioner där nuvärdet på teckningskursen är 
   lägre än stamaktiens verkliga värde ingår i underlaget.

Koncernen

Q2 HelårHalvår(Belopp i tkr)
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Balansräkning i sammandrag 

2008-06-30 2007-06-30 2007-12-31 2006-12-31

Immateriella tillgångar 355 857          336 530          339 473          343 324          
Materiella anläggningstillgångar 4 263              3 662              4 046              3 512              
Finansiella anläggningstillgångar 5 160              4 916              8 883              5 080              
Övriga omsättningstillgångar 82 142            61 500            80 763            45 220            
Likvida medel inkl kortfristiga placeringar 74 076            167 857          131 301          179 841          
S:a Tillgångar 521 498          574 465          564 466          576 977          

Eget kapital hänförligt till aktieägare i Anoto Group AB 424 811          454 568          452 809          458 237          
Eget kapital hänförligt till minoritetsintresse 1 509              2 077              2 069              1 959              
Långfristiga avsättningar -                 -                 -                 4 150              
Långfristiga skulder 1 974              557                 572                 578                 
Kortfristiga avsättningar 396                 4 329              1 627              1 529              
Övriga kortfristiga skulder 92 808            112 934          107 388          110 524          
S:a Eget kapital & skulder 521 498          574 465          564 466          576 977          

Förändring av eget kapital

Jan - Jun Jan - Jun Jan - Dec Jan - Dec
2008 2007 2007 2006

Ingående balans 454 878          460 196          460 196          555 690          

Nyemission -                 -                 -                 28 596            
Förändring minoritetsintresse (560)               77                  151                 1 959              
Kostnader för tilldelning av optioner 74                  2 764              3 766              7 896              
Omräkningsdifferenser (65)                 (1 910)            (1 687)            (980)               
Periodens resultat (28 007)          (4 482)            (7 549)            (132 965)         
Utgående balans 426 319          456 645          454 878          460 196          

Kassaflödesanalys

April - Jun April - Jun Jan - Jun Jan - Jun Jan - Dec Jan - Dec
2008 2007 2008 2007 2007 2006

Resultat efter finansiella poster (15 061)           (13 319)          (27 695)          (4 041)            (6 647)            (131 798)         
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:
  Förändring av avsättningar 266                 (1 364)            (1 311)            (1 709)            (4 330)            (26 215)          
  Avskrivningar och nedskrivningar 6 505              3 780              10 101            9 907              15 912            28 317            
  Resultat från koncern- och intresseföretag -                  123                 123                 252                 4                    
  Kostnader för tilldelning av optioner 19                   826                 74                  2 764              3 766              7 896              
Övriga finansiella poster 1 479              (1 002)            751                 (1 389)            (3 269)            (794)               
Betald skatt 9                     3                    (859)               (364)               (791)               (295)               
Kassaflöde från den löpande verksamheten
  före förändringar av rörelsekapitalet (6 782)             (10 953)          (18 938)          5 291              4 893              (122 885)         
Förändring av rörelsekapital (13 912)           13 579            (16 248)          (13 495)          (38 031)          73 642            
Kassaflöde från den löpande verksamheten (20 694)           2 626              (35 186)          (8 204)            (33 138)          (49 243)          
  Nettoinvesteringar (14 743)           (3 345)            (22 836)          (3 129)            (16 402)          (14 190)          
Summa kassaflöde före finansiering (35 437)           (719)               (58 022)          (11 333)          (49 540)          (63 433)          
Finansiering:
  Nyemissioner -                  -                 -                 -                 -                 28 596            
  Förändring av långfristig skuld 1 371              (37)                 1 402              (21)                 (6)                   578                 
  Av minoriteten tillskjutet kapital -                  -                 -                 -                 -                 2 000              
  Övriga finansiella poster (1 479)             1 002              (751)               1 389              3 269              794                 
  Övriga poster 35                   (1 952)            147                 (2 019)            (2 263)            (184)               
Årets kassaflöde (35 510)           (1 706)            (57 225)          (11 984)          (48 540)          (31 649)          
Likvida medel vid periodens början * 109 586          169 563          131 301          179 841          179 841          211 490          
Likvida medel vid periodens slut * 74 076            167 857          74 076            167 857          131 301          179 841          

Kassaflöde från pågående verksamhet (35 510)          (1 706)            (57 225)          (11 984)          (48 540)          17 686           

Kassaflöde från avvecklad verksamhet 2 -                 -                 -                 -                 -                 (49 335)          

*) Likvida medel avser kassa, bank och kortfristiga placeringar

(Belopp i tkr)

(Belopp i tkr)

Koncernen

Koncernen

Koncernen
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Nyckeltal

April - Jun April - Jun Jan - Jun Jan - Jun Jan - Dec Jan - Dec
2008 2007 2008 2007 2007 2006

Årets kassaflöde (tkr) (35 510)           (1 706)            (57 225)          (11 984)          (48 540)          (31 649)          

Kassaflöde / aktie (kr)  2  (0,28)               (0,01)              (0,45)              (0,09)              (0,38)              1,42                

Kassaflöde / aktie (kr) efter utspädning 2 (0,28)               (0,01)              (0,45)              (0,09)              (0,38)              1,40                

2008-06-30 2007-06-30 2007-12-31 2006-12-31

Soliditet 81,3% 79,1% 80,2% 79,4%

Antal aktier 3 128 583 867   128 583 867   128 583 867   128 583 867   
Genomsnittligt antal aktier 128 583 867   128 583 867   128 583 867   128 583 867   
Eget kapital per aktie (kr)  3  3,30                3,54                3,52                3,56                

2  Nyckeltal avseende Kassaflöde per aktie är baserat på vägt genomsnittligt antal aktier och utestående
   teckningsoptioner för respektive perioder. Endast teckningsoptioner där nuvärdet på teckningskursen är 
   lägre än stamaktiens verkliga värde ingår i underlaget.
3  Inklusive utestående teckningsoptioner (08-06-30: 0 st; 07-06-30; 0 st, 07-12-31: 0 st; 06-12-31: 0 st) 
  Endast teckningsoptioner där nuvärdet på teckningskursen är lägre än stamaktiens
  verkliga värde ingår i underlaget.

Moderbolagets resultaträkning
April - Jun April - Jun Jan - Jun Jan - Jun Jan - Dec Jan - Dec

2008 2007 2008 2007 2007 2006

Nettoomsättning 7 764              7 691              14 857            14 971            26 155            41 513            

Bruttovinst 7 764              7 691              14 857            14 971            26 155            41 513            

Administrationskostnader (7 344)             (8 097)            (13 553)          (14 848)          (26 507)          (32 473)          

Rörelseresultat 420                 (406)               1 304              123                 (352)               9 040              

Finansiella poster 293                 1 799              54                  1 928              9                    (120 906)         

Resultat efter finansiella poster 713                 1 393              1 358              2 051              (343)               (111 866)         

Skatt (4)                    -                 (4)                   -                 -                 -                 

Periodens resultat 709                 1 393              1 354              2 051              (343)               (111 866)         

Resultat per aktie före utspädning (kr) 0,01                0,01                0,01                0,02                (0,00)              (0,87)              
Resultat per aktie efter utspädning (kr) 0,01                0,01                0,01                0,02                (0,00)              (0,87)              

Moderbolagets balansräkning

2008-06-30 2007-06-30 2007-12-31 2006-12-31

Immateriella tillgångar 745                 824                 804                 792                 
Materiella anläggningstillgångar 433                 147                 366                 190                 
Finansiella anläggningstillgångar 344 700          344 700          344 700          344 700          
Övriga omsättningstillgångar 94 539            6 838              44 553            3 615              
Likvida medel inkl kortfristiga placeringar 16 713            113 923          67 896            143 570          

S:a Tillgångar 457 130          466 432          458 319          492 867          

Eget kapital 452 090          453 132          450 737          451 080          
Övriga kortfristiga skulder 5 040              13 300            7 583              41 787            

S:a Eget kapital & skulder 457 130          466 432          458 319          492 867          

Not 1 Avvecklad verksamhet - Resultat April - Jun April - Jun Jan - Jun Jan - Jun Jan - Dec Jan - Dec
2008 2007 2008 2007 2007 2006

Intäkter -                  -                 -                 -                 -                 752                 
Kostnader -                  -                 -                 -                 -                 (52 151)          
Förlust vid avyttring av tillgångar -                  
Resultat före skatt -                  -                 -                 -                 -                 (51 399)          
Skatt -                  -                 -                 -                 -                 (480)               

Årets resultat från avvecklad verksamhet -                  -                 -                 -                 -                 (51 879)          

Not 2  Avvecklad verksamhet - Kassaflöde April - Jun April - Jun Jan - Jun Jan - Jun Jan - Dec Jan - Dec
2008 2007 2008 2007 2007 2006

Resultat efter finansiella poster -                  -                 -                 -                 -                 (51 399)          
Avskrivningar -                  -                 -                 -                 -                 1 107              
Kostnader för tilldelning av optioner -                  -                 -                 -                 -                 4 937              
Betald skatt -                  -                 -                 -                 -                 (480)               
Investeringar -                  -                 -                 -                 -                 (3 500)            

Årets kassaflöde -                  -                 -                 -                 -                 (49 335)          

(Belopp i tkr)

Koncernen

(Belopp i tkr)
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