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Anoto Group är världsledande inom lösningar för digitalt 

skrivande. Bolagets teknologi möjliggör pen input med hög 

precision på i stort sett alla ytor. Anoto verkar över hela världen 

genom ett globalt partnernätverk som levererar användarvänliga 

digitala skrivlösningar för effektiv insamling, överföring och lagring 

av data. Anotos aktie är noterad på Nasdaq Stockholms Small 

Cap-lista under tickern ANOT. 

 

Den här rapporten publicerades den 29 juli 2016, kl. 08.45 

 

För mer information: www anoto.com 
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RAPPORT JANUARI – JUNI 2016 
  

 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 128 (83) MSEK och nettoomsättningen för kvartalet till 83 (40) 
MSEK. 

 Bruttomarginalen för perioden uppgick till 34% (53%) och bruttomarginalen för kvartalet uppgick till 31% (46%). 
Bruttoresultatet för perioden uppgick till 44 (43) MSEK och bruttoresultatet för kvartalet uppgick till 26 (18) MSEK. 

 Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till -90 (-35) MSEK och EBITDA för kvartalet 
uppgick till -35 (-23) MSEK. 

 Resultatet efter skatt för perioden uppgick till -102 (-35) MSEK och resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till    
-40 (-29) MSEK. 

 Resultat per aktie före och efter utspädning under perioden uppgick till -0,08 (-0,05) SEK och för kvartalet till        
-0,03 (-0,04) SEK. 

 Kassaflödet under perioden var 30 (3) MSEK och kassaflöde för kvartalet uppgick till 32 (-27) MSEK. Kassaflödet 
från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick under perioden  till -83 (-32) MSEK och 
för kvartalet -29 (-28) MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick under perioden till 199 (36) 
MSEK och för kvartalet till 169 (16) MSEK. 

 Förvärvet av Pen Generation Inc. slutfördes den 31 maj. Förvärvet var ytterligare ett steg i konsolideringen av 
Anotos ekosystem och strävan att utvinna synergier inom hård- och mjukvaruutveckling, inom logistik och 
produktion samt att ge Anoto tillgång till ytterligare marknadskanaler för online-försäljning och distribution till 
återförsäljarledet. Pen Generations har inkluderats i koncernredovisningen från och med den 1 juni med en 
omsättning uppgående till 3,6 MSEK. 
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Kommentarer från VD 
 

SUMMERING  

Omsättningen under det andra kvartalet uppgick till 83 MSEK, en ökning med 84% jämfört med det första kvartalet och 

en ökning med 108% jämfört med det andra kvartalet 2015. Flera faktorer har samverkat till denna dramatiska ökning. 

Anoto har ett stabilt intäktsflöde från de nyligen förvärvade bolagen Livescribe och Pen Generations, vilka bidrog med 

en omsättning om 23 MSEK under kvartalet. En lyckad leverans av pennor till projektet avseende det japanska 

försäkringsbolaget bidrog med intäkter om 30 MSEK 

 

Bruttoresultatet ökade från 18 MSEK under det första kvartalet till 26 MSEK för det andra kvartalet. En diversifiering av 

produktportföljen och ett minskat beroende av högmarginalverksamheten Enterprise Forms fortsätter att pressa 

bruttomarginalen. Denna stannade på 31%, en nioprocentig minskning jämfört med det första kvartalet. Nedgången var 

väntad såsom en effekt av en ökad intäktsbas med högre volymer och lägre marginaler.   

 

Rörelseresultatet förbättrades från en förlust om 62 MSEK för det första kvartalet till en förlust om 42 MSEK för det 

andra kvartalet. Rörelsekostnaderna är fortfarande höga på grund av att de omstruktureringar som beslutades under det 

andra kvartalet inte uppnår full effekt förrän under det andra halvåret i år. Exemplevis så förblev de totala ersättningarna 

till konsulter, på grund av omstruktureringen, så gott som oförändrade och uppgick till 52 MSEK jämfört med 53 MSEK 

under det första kvartalet.  Vi förväntar oss dock att denna post  minskar under Q3, och ytterligare åtgärder för att minska 

personalen som genomförts under det andra och tredje kvartalet väntas få full effekt under det fjärde kvartalet. Hitintills 

har vi åstadkommit kvartalsmässiga besparingar inom arbetskraftskostnader uppgående till 15 MSEK.  

En annan orsak till de höga driftskostnaderna är utvecklingskostnaderna för HP-pennan. En betydande del av Anotos 

resurser och arbetskraft används för utvecklingen av HP:s penna. 

Dessutom har vi ådragit oss kostnader för externa konsulter i samband med förberedelsen för massproduktion vilket 

bidrar till ökade kostnader. Vi förväntar oss att en väsentlig del av arbetet kommer att ske under det tredje kvartalet, 

vilket gör det möjligt för oss att minska kostnaderna under det fjärde kvartalet i år. 
 

 

UTSIKTER 

Anoto utökar sina affärsområden från hårdvarucentrerad verksamhet (digital penna) till programvaru- och 

mönsterbaserad verksamhet. Vi håller också på att minska vårt beroende av Enterprise Forms-verksamheten vilken 

normalt har långa ledtider inom försäljningen och lång utvecklingstid i samarbete med systemintegratörer. 

Anotos mönsterteknologi möjliggör samarbete på flera typer av ytor inclusive papper. Anoto har för närvarande 

interaktiva väggar (We Inspire), lösningar för mindre och större skärmar (LFD´s) vilka kan kombineras med 

pappersbaserade lösningar för att skapa en mjukvarulösning för samarbete för flera användare på flera olika typer av ytor. 

Detta kommer vara en betydelsefull verksamhetsgren under 2017. 

Tillskottet av Livescribe och Pen Generations medför en välbehövlig diversifiering av penn-produktportföljen. 

Ännu  viktigare är att de öppnar upp för möjligheten att samarbeta med stora företag med mångmiljondollar-verksamhet 

och stora volymer. Ett exempel på detta är en kund till Pen Generations, ett stort företag inom den koreanska 

utbildningssektorn, som köper över 200.000 pennor per år. Anoto är i slutskedet av diskussioner med TStudy i Kina 

gällande ett köp av minst 100.000 pennor under ett år avsedda för den kinesiska utbildningsmarknaden. 

Kinesiska regeringen, undervisningsministeriet , som nyligen godkände ett program för alla grundskolor att köpa digitala 

skrivredskap för att lära ut skrift och kalligrafi av kinesiska tecken till sina studenter. Den kinesiska regeringen är oroad 

över barnen inte ska lära sig att skriva eftersom de blir mer och mer beroende av att skriva på mobila enheter. 

I Japan, är vi i slutskedet av förhandlingarna gällande ytterligare en order på 4000 pennor och 6000 dockningsstationer 

som en fortsättning på den tidigare beställningen av Boxer Jr. pennor. Vi räknar med att leverera denna order under det 

fjärde kvartalet i år. 

Sist men viktigast är vår senaste transaktion med Digiwork som tillhandahåller möjligheten att använda mobiltelefoner 

för att läsa mönster istället för att använda digitala pennor. Den 15 juli i år slöt Anoto ett ”Strategic Cooperation and 

Investment Agreement” med Digiwork, specialist inom mönsterbaserad bildkodningsteknik vilken utnyttjar 
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mobiltelefoner och surfplattor som redskap för mönsterigenkänning. Dessutom har Digiwork en egenutvecklad teknik för 

att skriva ut sådana mönster på alla ytor som t.ex. metall, plast, glas och tyger. 

Denna allians omfattar ett avtal om ömsesidig marknadsföring av respektive bolags produkter. Digiwork framställer ett 

nästan osynligt mönster som kan avläsas med mobila enheter för autentisering och säkerhet. Digiwork har ett stort antal 

kunder i Asien, bland annat i Indonesien, Thailand och Korea. Genom Digiworks kundbas förväntas Anoto öka sin 

exponering inom de snabbt växande asiatiska ekonomierna. 

Digiwork har också en förmåga att koda in 16K data i sitt mönster som möjliggör mobil uppkoppling och datainsamling i 

bolagets appar. Anotos globala säljkår är redan engagerad att sälja denna produkt över hela världen och arbetar nu med 

flera affärsmöjligheter . 

Anoto och Digiwork samarbetar för att migrera Anotos unika mönstergenereringsförmåga till Digiworks mobila 

lösningar i syfte att skapa en ny verksamhetslinje kallad "Product DNA". Anotos unika mönster blir ett produkt-ID som 

kan kopplas till konsumentens mobiltelefoner och surfplattor vilka kan samla information om digital anslutning, e-

handelsaktiviteter och användning av olika mobila applikationer. Denna teknik möjliggör produktregistrering och 

kopplar ihop fysiska objekt med den digitala världen. 

Anoto är på väg in i en ny utvecklingsfas. Anoto är inte längre bara en pennhårdvarutillverkare. Vårt fokus på 

programvara för samarbete, och alternativ användning av mönster kommer att utöka vår affärsverksamhet bortom papper 

och skärmar. Även om vi bara startat denna process innebär det andra kvartalet en viktig milstolpe för denna framtid. 

 

Joonhee Won 

CEO, Anoto Group AB (publ) 
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En partnerdriven affärsmodell 

Anotos affärsverksamhet genererar intäkter inom fem olika kategorier; licenser, royalties, digitala pennor, 
NRE (Non Refundable Engineering) samt övrigt.  
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ANOTO GROUP AB 

Anoto Group AB är holdingbolag med ett begränsat antal koncernfunktioner. 

 

REDOVISNINGSPRINCIPER 

Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34. Delårsrapportering 
samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen kapitel 9, Delårsrapport. Upplysningar i enlighet med IAS 34 presenteras 
antingen i noterna eller någon annanstans i rapporten. För information om tillämpade redovisningsprinciper 
hänvisas till årsredovisningen 2015. De redovisningsprinciper som tillämpas och bedömnigarna i 
delårsrapporten överensstämmer med de som tillämpades i årsredovisningen för 2015 med undantag för 
redovisning av ESMA's riktlinjer för alternativa resultatmått som tillämpas som den 3 juli 2016 och innebär 
upplysningar avseende finansiella åtgärder inte är definierade enligt IFRS. 

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 

Antonio Mugica, representerande Anotos näst störste ägare (Goldeigen Kapial) och tillika VD för Anotos 
partnern Smartmatic, var tidigare ledamot av styrelsen men har inte ingått i styrelsen sedan Årsstämman 
2016. Under innevarande år har Anoto sålt tjänster och produkter till Smartmatic till ett värde av 2 MSEK. 
Transaktionerna har genomförts under normala affärsvillkor. 

HÄNDELSER EFTER BOKSLUTSDAGEN 

Den 15 juli, ingick 2016 Anoto ett strategiskt samarbete med Digiwork, specialist på mönsterbaserad 
bildkodningsteknik som använder mobiltelefoner och surfplattor för mönsterigenkänning, i tillägg till ett 
investeringsavtal med dess noterade moderbolag SMark Co., Ltd. ("SMark"). 

Denna allians omfattar ett avtal om önsesidig marknadsföring av varandras produkter som ytterligare kommer förstärka 
Anotos produkterbjudande och utöka Anotos marknad till de snabbt växande ekonomierna i flera asiatiska länder. 

AKTIEDATA 

Bolagets aktie är noterad under tickern ANOT på Small Cap-listan på NASDAQ OMX Nordiska börs i 
Stockholm. Vid rapportperiodens utgång uppgår antalet aktier till 2 277 077 468 st. 
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OPTIONSPROGRAM 

Under den sexmånadersperiod som avslutades den 30 juni 2016, drogs 6,9 miljoner aktieoptioner som 
utfärdas till ledande befattningshavare enligt Anoto Incitamentsprogram 2014/2017 in, ytterligare cirka 9,0 
miljoner aktieoptioner utfärdade till ledande befattningshavare samt 600.000 aktieoptioner utfärdade till chefer 
under Anoto Incitamentsprogram 2015/2018 drogs in. Inga nya tilldelningar gjordes under perioden. 

På grund det omfattande antalet indragna optioner, ansågs tillhörande kostnad för optionsprogram (som 
beräknats med hjälp av Black-Scholes optionsvärderingsmodell ) inte längre vara av materiell karaktär vid 
utgången av det andra kvartalet. 

 

Legala aktiviteter 

Bolaget har lämnat in anmälan om patentintrång i Japan mot Neolab Corporation ("Neolab), ett dotterbolag till 
Neolab Convergence och Uchida Yoko Co Ltd. Anoto söker alla tillgängliga medel, inklusive men inte 
begränsat till förbudsföreläggande mot import av Neolab pennprodukter och anteckningsböcker.  

Stämningarna, som inlämnats till Civil Division of Tokyo District Court, är baserade på Anotos japanska patent 
4245474, 4928696 och 4613251. Stämningarna är inriktade på Anotos patenterade metoder för design av 
digitala pennor och optisk mönsterbearbetning. 

Processen är pågående. 

 

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer. 
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande bild av moderbolagets 
och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
som moderbolaget och de företag som ingår i som koncernen står inför.Lund, July 29, 2016 Anoto Group AB 
(publ) 
 
 
 
     Jörgen Durban 
     Chairman of the Board 
 
 
 
 
 
Joonhee Won    Henric Ankarcrona   Brett Halle 
CEO     Board Member    Board Member 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

FINANSIELL KALENDER 2016 

 

Q3 rapport 18 november  

Q4 rapport februari 2017  

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION 
 

Vänligen kontakta:  

Joonhee Won, VD 
Email: ir@anoto.com 

 

Anoto Group AB (publ.) org.nr.. 556532-3929  
Mobilvägen 10 
SE-223 62 Lund, Sverige 
Tele: +46 46 540 12 00 
www.anoto.com 

 

  

Anoto Group AB offentliggör denna information enligt lagen om 
värdepappersmarknaden (2007: 528) / den svenska lagen om handel med finansiella 
instrument (1991: 980). Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.45 den 29 juli 
2016. 

http://www.anoto.com/
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FINANCIAL REPORTS 
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Not 2 - Finansiella instrument 
 

  

Koncernen 2015

Låne- och 

kundfordringar

Finansiella 

tillgångar som 

kan säljas

Andra 

finansiella 

skulder

Summa 

redovisat värde Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 

Summa 

verkligt värde

Finansiella placeringar 5 104 5 104

Långfristiga fordringar 2 176 2 176 2 176

Kundfordringar 65 443 65 443 65 443

Övriga fordringar

Likvida medel 11 628 11 628 11 628

Kortfristiga placeringar och värdepappersinnehav

Tillgångar 79 247 0 0 84 351 0 0 0 84 351

Låneskulder

Leverantörsskulder 83 471 83 471 83 471

Övriga skulder 32 001 32 001 32 001

Skulder 0 0 115 472 115 472 0 0 0 115 472

Koncernen 2016

Låne- och 

kundfordringar

Finansiella 

tillgångar som 

kan säljas

Andra 

finansiella 

skulder

Summa 

redovisat värde Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 

Summa 

verkligt värde

Finansiella placeringar 2 251 2 251

Långfristiga fordringar

Kundfordringar 59 146 59 146 59 146

Övriga fordringar

Likvida medel 41 522 41 522 41 522

Kortfristiga placeringar och värdepappersinnehav

Tillgångar 100 668 0 0 102 919 0 0 0 102 919

Låneskulder 17 868 17 868 17 868

Leverantörsskulder 55 624 55 624 55 624

Övriga skulder 33 625 33 625 33 625

Skulder 17 868 0 89 249 107 117 0 0 0 107 117

Upplysningar om hur verkligt värde bestäms

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

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

Nivå 3: Utifrån indata som inte är observerbara på marknaden

Beräkning av verkligt värde

Kundfordringar och leverantörsskulder

För kundfordringar och leverantörsskulder med en kvarvarande livslängd på mindre än

 sex månader anses det redovisade värdet reflektera verkligt värde. Kundfordringar och 

leverantörsskulder med en livslängd överstigande sex månader diskonteras i samband 

med att verkligt värde fastställs. 

Finansiella tillgångar som kan säljas

Finansiella tillgångar som kan säljas värderas utifrån nivå 1.

Låneskulder

Låneskulder värderas till upplupet anskaffningsvärde.
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