
 

  
 
 
 
 
 
 

Anoto Group AB är världsledande inom digital penn- och pappersteknologi och är skapare av det första kommersiella systemet för digitala pennor och papper, vilket möjliggör snabb och pålitlig 
överföring av handskriven text till digital form. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga formulärlösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data 
inom olika affärsområden som t. ex. Vård, bank och finans, transport och logistik samt utbildning. Anoto group har ca 110 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Boston och Tokyo. Anoto Group AB:s 
aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordic Small Cap-lista under tickern ANOT.För mer information: www.anoto.com 

Denna rapport publicerades den 28 oktober 2011 
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Delårsrapport januari – september 2011 
 
• Omsättningen för perioden uppgick till 135 (152) MSEK. Tredje kvartalets 

omsättning uppgick till 36 (57) MSEK. 
• Bruttomarginalen perioden uppgick till 70 (66)%, och bruttoresultatet blev 95 (100) 

MSEK. Bruttomarginalen under tredje kvartalet blev 78 (62)% och bruttovinsten 
blev 28 (35) MSEK. 

• Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till -1(-22) 
MSEK. EBITDA för det tredje kvartalet blev 1(3) MSEK. 

• Resultat efter skatt för perioden uppgick till -243 (-63) MSEK, inklusive 
nedskrivning av goodwill med 230 MSEK. För tredje kvartalet blev resultat efter 
skatt -234 (-28) MSEK inklusive nedskrivning av goodwill.  

• Resultatet per aktie under perioden uppgick till -1,89 (-0,49) SEK och för det tredje 
kvartalet -1,79 (-0,22) SEK. 

• Kassaflödet för perioden blev -51 (-17) MSEK och för det tredje kvartalet -21 (-15) 
MSEK. 
 

Nyckeltal 2011 2010 2011 2010 2010
jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec

Nettoomsättning, MSEK 36 57 135 152 208

Bruttoresultat 28 35 95 100 140

Bruttomarginal, % 77 62 71 66 67

Rörelseresultat, MSEK -234 -25 -243 -62 -75

Resultat efter skatt, MSEK -234 -28 -243 -63 -77

Resultat per aktie

före och efter utspädning, SEK -1,79 -0,22 -1,89 -0,49 -0,60

Kassaflöde, MSEK -21 -15 -50 -17 0

Likvida medel vid periodens slut, MSEK 31 64 31 64 81  
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Kommentarer från VD 
 
Slutet på början 
 
I egenskap av uppfinnare av tekniken för digital penna har Anoto genomgått 
en utveckling under de senaste tio åren då vi samarbetat med över 300 
partners och testat olika affärsmodeller och tillämpningar. Det har varit en stor 
utmaning för ett litet bolag att förstå sig på hur vi på bästa sätt kan prioritera 
och fokusera våra resurser. Anoto började som licensieringsbolag och 
arbetade genom partners som betalade royalty för rätten att utveckla och sälja 
produkter baserade på vår teknologi, något som gav oss begränsat utrymme 
att påverka kanalstrategi och tillämpningar. År 2008 togs beslutet att vi genom 
förvärvet av Hitachi Maxell´s hårdvaru-plattform skulle ta ett steg uppåt i 
värdekedjan och börja leverera digitala pennor direkt till våra partners. Vi har 
sedan dess utvecklat en portfölj av digitala pennor och komponenter.  
 
Det tredje kvartalet innehöll ett antal viktiga milstolpar för Anoto. 
 
Vi inledde det första gemensamma utvecklingsprogrammet tillsammans med 
vårat joint venture Pen Generations i Korea. Den första produkten, DP601 
kommer primärt att användas inom utbildning i klassrumsmiljö och planeras 
vara färdig för leverans i början av nästa år. Vi är mycket nöjda över 
möjligheten att kombinera vår kärnkompetens och vårt kunnande inom 
utveckling med den koreanska kulturen inom elektronikutveckling.  
 
Under tredje kvartalet förvärvade vi 51% av Destiny Wireless Ltd i 
Storbritannien något som gör att vi nu kan erbjuda en mjukvaruplattform för 
digitala pennor samt en komplett lösning för datafångst till företagskunder. 
Detta är ett första steg i vår strategi att bjuda in våra plattform partners till att 
förena dess resurser med Anotos. Genom att uppnå synergier i utvecklingen 
ska vi tillsammans arbeta för att undanröja såväl teknisk som affärsmässig 
friktion i värdekedjan i syfte att kunna erbjuda våra slutanvändare bättre 
förpackade lösningar för mobil datafångst samt bättre resultat och därigenom 
inbesparingar i tid och pengar. Destiny Wireless konsolideras från och med 
den första september och kommer utgöra ett värdefullt tillskott i form av 
säljkraft och en skalbar ”Software As A Service” plattform för mobil datafångst. 
Destiny Wireless processar för närvarande mer än 500 000 formulär i 
månaden åt sina kunder. Under tredje kvartalet tecknades ett avtal med 
Capita Business Services för hantering av obetalda vägskatter i Storbritannien 
för leverans under den kommande tolvmånaders-perioden.  
 
Vår franska partner Kayentis levererade under det tredje kvartalet en lösning 
att användas i det franska Socialistpartiets val i början av oktober. Digitala 
pennor användes i mer än 9000 vallokaler för inrapportering av valresultat och 
information från väljarna. Detta var det första valet någonsin att genomföras 
med digital penna. Vår teknologi erbjuder lösningar för elektronisk röstning två 
betydande fördelar; realtidsrapportering med omedelbar digital inmatning 
tillsammans med säkerhet i form av spårbarhet på papper.  
 
I september tecknade Objectif Lune ett avtal om leverans av 1500 pennor och 
en lösning till Lewis Group, en ledande detaljhandelskedja i Sydafrika.  
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En annan viktig händelse i tredje kvartalet var att vi nådde vårt mål avseende 
rörelsekostnader på 30 MSEK per kvartal. Vi kommer under de kommande 
månaderna arbeta för att förbättra kvaliteten i vår leveranskedja och utnyttja 
resurserna i vårt partnernätverk för att undanröja teknisk friktion i marknaden.  
Vi kommer  fokusera våra resurser inom försäljning, support och 
marknadsföring av lösning för mobil datafångst  inom områden där vi ser ett 
ökat intresse och potential, särskilt inom våra viktiga marknadsvertikaler 
sjukvård, utbildning och fältarbete.  
 
Technology Licensing har gått sämre än våra förväntningar för det tredje 
kvartalet. Dock har vi till en av våra största partners inom verksamhetsområdet 
levererat en order om 5.000 pennor under september samt erhållit ytterligare 
en order om 10.000 pennor för leverans under fjärde kvartalet.  
 
TStudy arbetar hårt fokuserat på att marknadsföra sin lösning för klassrum, 
Symphony, till utbildningssektorn världen över och räknar med att affärerna 
ska ta fart när den nya pennan, DP601, är klar för leverans.  
 
Efter utgången av det tredje kvartalet har vi tecknat ett utvidgat licensavtal 
med Livescribe. Det nya avtalet tillåter Livescribe att sälja sina innovativa 
antecknings applikationer till företagskunder i tillägg till konsumentmarknaden.  
 
Försäljningen i dotterbolaget C Technologies har varit en besvikelse såväl 
under andra som tredje kvartalet. Dock har bolaget efter utgången av 
september erhållit en order värd 10 miljoner SEK för leverans under första 
halvåret 2012.  
 
Vi har beslutat om en nedskrivning av goodwill om 230 MSEK under det tredje 
kvartalet. Goodwill värdet härstammar från 2001 då det dåvarande 
moderbolaget C Technologies AB förvärvade Ericsons minoritetsinnehav i 
Anoto AB. Nedskrivningen av goodwill har gjorts utifrån principerna för 
nedskrivningsprövning enligt IAS36. Balansräkningen ger, efter 
nedskrivningen av goodwill, en mer rättvisande bild av statusen på 
verksamheten.  
 
Utsikter 
 
Vi förväntar oss förbättringar i kassaflödet som en konsekvens av tidigare 
genomförda kostnadsbesparingar och vi räknar med att försäljningen ska öka 
under de kommande två kvartalen. Detta mot bakgrund av att vi erhållit order 
för leveranser inom de kommande nio månaderna tillsammans med de nya 
produkter som kommer ut på marknaden i början av 2012 samt den tilltagande 
aktivitet vi ser inom Business Solutions. Anotos likviditet bedöms vara 
tillräcklig för att stödja vår affärsverksamhet under det kommande året.  
 
Stein Revelsby, VD Anoto Group        
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En partnerdriven affärsmodell 
Anotos verksamhet fördelas på tre tillämpningsområden: Business Solutions, 
Technology Licensing och C Technologies. Inom dessa tre applikationsområden 
erhåller vi intäkter i fem skilda kategorier - licenser, royalty, digitala pennor, 
komponenter och ingenjörstid (NRE). 

 

2011 2010 2011 2010 2010

MSEK jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec

Licensintäkter 8 6 25 26 34
Royaltyintäkter 7 6 23 22 30
Digitala pennor 14 39 68 85 121
Komponenter 2 3 7 10 12
NRE och övrigt 5 3 12 9 11
Totalt 36 57 135 152 208  
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Business Solutions 
Business Solutions fokuserar på system, tjänster och produkter till 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 baserade på Anotos 
teknologi.  
 

Försäljningen i andra kvartalet var 5 MSEK högre än motsvarande period föregående 
år och utfallet för de första nio månaderna blev 7 MSEK högre än motsvarande period 
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2010, detta främst som en följd av att vi från och med September konsoliderar 
försäljningen i Destiny Wireless.  

Exklusive Destiny Wireless var försäljningen under årets första nio månadern 2 
MSEK högre än föregående år och för det tredje kvartalet var försäljningen i nivå med 
samma period föregående år. 

Genom vår franska partner Kayentis har vi bidragit till ett väl fungerande primärval 
inom det franska Socialistpartiet. Ett stort antal digitala pennor användes för att 
säkerställa en säker och snabb valprocess i över 9.000 vallokaler runt om i Frankrike.  

I september levererades, via vår amerikanska partner Objectif Lune, 1.500 pennor för 
användning inom en lösning för kredithantering för Lewis Group, en stor sydafrikansk 
detaljhandelskedja.    

Anotos partner Develop IQ har tillsammans med Portsmouth Hospitals NHS Trust fått 
utmärkelsen EHealth Insider Award 2011 inom kategorin ”bästa användandet av 
mobil teknologi inom sjukvård”. 

Den övergripande trenden inom sjukvårdssektorn är positiv med hundratals pennor 
sålda till bland andra NextGen, Allscripts EMR, T-System och till engelska NHS via 
partners.  

 
 

2011 2010 2011 2010 2010

MSEK jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec

Nettoomsättning 22 17 64 57 80
Bruttoresultat 17 13 49 44 61  
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Technology Licensing 
Kunder inom Technology Licensing utvecklar och säljer egna produkter baserade på 
Anotos teknologi och digitala pennor. Produkter som utvecklats är leksaker, 
inlärnings- och undervisningsprodukter, visuell kommunikation och produkter för 
personligt bruk. Flera av produkterna är interaktiva och möjliggör ljud- och 
bildöverföring i realtid med feedback då man skriver eller vidrör en interaktiv yta, 
såsom papper, whiteboards eller blädderblock. Slutkund till dessa produkter är både 
konsumenter och företag. 
 

Försäljningen inom Technology Licensing var 11 MSEK lägre än under tredje 
kvartalet föregående år och för årets första nio månader 10 MSEK lägre än samma 
period 2010. 

Marknaden för interaktiva whiteboards har fortsatt varit en besvikelse under kvartalet 
men börjar nu visa tecken på förbättring. Den tidigare lageruppbyggnaden i syfte att  
delta i större offentliga upphandlingar som påverkat vår försäljning negativt under det 
senaste halvåret har nu minskat och vi har under september levererat nya pennor till 
denna marknad samt erhållit ytterligare order för leverans under det fjärde kvartalet. 

TStudy som är en av våra viktigare kunder inom verksamhetsområdet fortsätter att 
utvecklas i linje med förväntningarna och det gemensamma utvecklingsprojektet med 
Pen Generations, DP601, förväntas generera ytterligare intäkter från och med början 
av nästa år.  

Efter kvartalets utgång har vi tecknat ett nytt avtal med vår amerikanska partner 
Livescribe som öppnar upp marknader för dem. Detta förväntas framgent generera 
ytterligare intäkter från Livescribe.   
 
 

2011 2010 2011 2010 2010

MSEK jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec

Nettoomsättning 9 20 48 58 81
Bruttoresultat 8 13 36 41 60  
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C Technologies 
C Technologies utvecklar, tillverkar och säljer C-Pen®, en lösning som innefattar 
handhållen scanner och programvara för teckenigenkänning. C-Pen registrerar tryckt 
information som text, siffror och koder, avkodar informationen och överför den till 
datorer och smartphones. Produkterna är tillgängliga genom eget varumärke och 
under andra varumärken via OEM-partners. 
 

Försäljningen för Q3 är fortsatt under förväntningarna. Tredje kvartalet 2011 var 14 
MSEK lägre än tredje kvartalet 2010 och 11 MSEK lägre än under de första nio 
månaderna 2010. 
 
Den låga försäljningen under andra kvartalet beror framförallt på förseningar i 
utvecklingen av C-Pen 3.5 för Android och en fördröjning av försäljningen till OEM-
kunder. 
 
Arbetet med att stärka produkterbjudandet och försäljningskanalerna har fortgått 
under kvartalet. Fokus inom våra båda områden ligger på dyslektiker, studenter och 
s.k. Small Office/Home Office. Geografiskt så ligger största fokus på Skandinavien, 
Storbrittanien och Tyskland.  
 
Under kvartalet har vi lanserat vår C-Pen Mobil (Android) produkt och vi har börjat ta 
emot order under oktober. 
 
Inom OEM-försäljningen ligger fokus på samarbete med våra existerande kunder för 
att gemensamt kunna stärka deras produkterbjudande på sina respektive marknader.  
 
Efter kvartalets slut har C Technologies fått en order värd ca 10 MSEK från Crealogix 
AG i Schweiz. Ordern kommer att levereras i omgångar under 2012.  
 

 

2011 2010 2011 2010 2010

MSEK jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec

Nettoomsättning 2 18 16 27 36
Bruttoresultat 1 9 8 13 18  
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Anoto Group AB 
Anoto Group AB är holdingbolag med ett begränsat antal koncern-funktioner.  

Till följd av den koncernmässiga nedskrivningen av goodwill har värdet på 
aktieinnehavet i Anoto AB skrivits ned med en summa motsvarande nedskrivningen 
av goodwill i koncernen. 

 

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 
9 kapitel, Delårsrapport. För koncernen och moderbolaget har samma redovisnings-
principer och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen. 

  
Risker och osäkerhetsfaktorer 
Likviditetsrisken har ökat under året då kassaflödet hittills utgjort en besvikelse. Detta  
främst till följd av en oväntat låg försäljning i kombination med betalningar till följd av 
förra årets omstrukturering.  

Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut 
till 31 (64) MSEK. 

Anotos likviditet bedöms vara tillräcklig för vår affärsverksamhet under det kommande 
året. 

Utöver likviditetsrisken samt de risker som beskrivs i Anoto Groups årsredovisning 
2010 bedöms inte några väsentliga risker ha tillkommit. (Se not 2 i årsredovisningen 
2010 för utförligare beskrivning av bolagets riskexponering och riskhantering.) 
 

Transaktioner med närstående 

Aurora Investment Ltd, den största aktieägaren i Anoto Group, har varit 
representerade i styrelsen sedan årsstämman i maj 2010. Under innevarande år har 
Anoto sålt tjänster och produkter till bolag inom TStone gruppen till ett värde av 9,9 
MSEK. Transaktionerna har genomförts under normala affärsvillkor. 
  

Händelser efter bokslutsdagen 

De viktigaste händelserna efter bokslutsdagen utgörs av: 

- Nytt avtal med Livscribe vilket ger dem utökad tillgång till marknader 

- Ett väl genomfört val inom det franska Socialistpartiet där vår digital penna 
användes 

- En order värd 10 MSEK från Crealogix 
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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 
130 316 055. Inga teckningsoptioner förekommer. 

 
 
Optionsprogram 
För närvarande finns inget utestående optionsprogram. 

 

Stein Revelsby  
Verkställande Direktör  

& Styrelseledamot 

 
  

Informationen är sådan som Anoto Group AB (publ.) ska offentliggöra enligt lagen om 
börs- och clearingverksamhet eller lagen om handel med finansiella instrument. 
Informationen lämnades för offentliggörande den 28 oktober 2011 kl. 08:45. 

 

En videopresentation av kvartalsrapporten kommer finnas tillgänglig på 
www.anoto.com.  
 

Kalender 2011/2012 

Bokslutskommuniké 3 februari 2012 

Årsstämma  10 maj 2012 
 

 

För ytterligare information 
 

Kontakta: 

Stein Revelsby, VD 

Tel. +46 733 45 12 05 

eller 

Dan Wahrenberg, CFO 

Tel. +46 733 45 10 19 

 

Anoto Group AB (publ.) org. nr. 556532-3929 
Box 4106 

SE-227 22 Lund 

Tel.: +46 46 540 12 00 

www.anoto.com 

http://www.anoto.com/�
http://www.anoto.com/�
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Revisors rapport avseende översiktlig granskning av 
delårsrapport 
 
Till styrelsen i Anoto Group AB (publ.) 
Org. nr. 556532-3929 
 
 
 
Inledning 
 
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i 
sammandrag (delårsrapport) för Anoto Group AB per den 30 september 2011 och 
den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna 
delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att 
uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. 
 
 
Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 
 
Vi har 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 
analytisk granskning 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. 
 
 
Slutsats 
 
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några 
omständigheter som ger oss anledning att anse att den bifogade delårsrapporten, inte 
i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och 
årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisnings-
lagen. 
 
Malmö 2011-10-27 
 
KPMG AB 
 
Eva Melzig Henriksson 
Auktoriserad revisor 
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Finansiella rapporter 
 

 

Rapport över totalresultat i sammandrag 

2011 2010 2011 2010 2010

TSEK jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec

Nettoomsättning 35 912 57 113 135 186 151 659 208 395

Kostnad för sålda varor / tjänster -8 248 -21 771 -39 839 -52 059 -68 303

Bruttoresultat 27 664 35 342 95 347 99 600 140 092

Försäljnings-, administrations- & forskningskostnader* -38 524 -36 701 -111 762 -136 900 -188 471

Övriga rörelseposter   -222 699 -23 883 -226 852 -25 082 -26 096

Rörelseresultat -233 559 -25 242 -243 267 -62 382 -74 475

Nedskrivning av andelar i intresseföretag - -147 - -2 878 -499

Övriga finansiella poster -252 -2 746 -200 1 931 -2 298

Resultat före skatt -233 811 -28 135 -243 467 -63 329 -77 272

Skatt - -14 -6 -29 -54

Periodens resultat -233 811 -28 149 -243 473 -63 358 -77 326

Övrigt totalresultat

Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av 

utländska verksamheter -3 052 223 -1 169 92 1 049

Periodens övrigt totalresultat -3 052 223 -1 169 92 1 049

Periodens summa totalresultat -236 863 -27 926 -244 642 -63 266 -76 277

Årets resultat hänförligt till:

Moderbolagets ägare -236 011 -27 629 -245 913 -62 044 -75 527

Innehav utan bestämmande inflytande 2 200 -520 2 440 -1 314 -1 799

Årets summa resultat -233 811 -28 149 -243 473 -63 358 -77 326

Periodens totalresultat hänförligt till:

Moderbolagets ägare -238 350 -27 377 -246 504 -61 724 -74 342

Innehav utan bestämmande inflytande 1 487 -549 1 862 -1 542 -1 935

Periodens summa totalresultat -236 863 -27 926 -244 642 -63 266 -76 277

Nyckeltal  

Bruttomarginal 77,0% 61,9% 70,5% 65,7% 67,2%

Rörelsemarginal Neg Neg Neg Neg Neg

Resultat per aktie före och efter utspädning (sek) 2 -1,79 -0,22 -1,89 -0,49 -0,60

Genomsnittligt antal utestående aktier före och efter utspädning 130 316 055 128 583 867 128 776 332 128 583 867 128 583 867

* inklusive avskrivningar, nedskrivningar av anläggnignstillgångar (ex Goodwill). Rörelseomkostnader exklusive  

   poster av engångskaraktär uppgår det tredje kvartalet till 29,3 MSEK  
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Rapport över finansiell ställning för koncernen i sammandrag

TSEK 2011-09-30 2010-09-30 2010-12-31

Immateriella tillgångar 120 367 336 567 328 614

Materiella anläggningstillgångar 7 900 9 820 8 943

Finansiella anläggningstillgångar 1 506 1 656 2 141

Summa anläggningstillgångar 129 773 348 043 339 698

Varulager 34 779 18 598 25 306

Kundfordringar 27 261 31 741 19 139

Övriga omsättningstillgångar 20 814 22 461 14 603

Summa kortfristiga fordringar 48 075 54 202 33 742

Likvida medel inkl kortfristiga placeringar 30 679 63 936 81 044

Summa omsättningstillgångar 113 533 136 736 140 092

S:a Tillgångar 243 306 484 779 479 790

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 153 433 407 381 394 763

Innehav utan bestämmande inflytande -12 445 -2 767 -3 160

Summa eget kapital 140 988 404 614 391 603

Låneskulder* 8 003

Långfristiga skulder** 12 379 22 282 19 806

Kortfristiga avsättningar 656 699 829

Övriga kortfristiga skulder*** 81 280 57 184 67 552

Summa kortfristiga skulder 81 936 57 883 68 381

S:a Eget kapital & skulder 243 306 484 779 479 790

* Lån i Destiny Wireless

** Avser ej återbetalningsbart förskott från Leapfrog

*** Inklusive kortfristiga skulder i Destiny Wireless om 27 MSEK och förutbetalda intäkter från Leapfrog om 10 MSEK  

 

Rapport över förändringar i koncernens eget kapital i sammandrag

Innehav 

Övrigt tillskjutet Balanserade Summa utan bestämmande Totalt 

TSEK Aktiekapital kapital Reserver vinstmedel eget kapital inflytande eget kapital

Ingående balans 1 januari 2010 2 572 448 508 -77 18 102 469 105 -1 225 467 880

Totalresultat för perioden 1 185 -75 527 -74 342 -1 935 -76 277

Eget kapital 31 december 2010 2 572 448 508 1 108 -57 425 394 763 -3 160 391 603

Totalresultat för perioden -591 -245 913 -246 504 1 862 -244 642

Årets förvärv 0 -11 147 -11 147

Nyemission 34 5 140 5 174 5 174

Eget kapital 30 sept 2011 2 606 453 648 517 -303 338 153 433 -12 445 140 988
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Rapport över kassaflöden för koncernen i sammandrag

TSEK 2011 2010 2011 2010 2010

jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec

Resultat efter finansiella poster -233 811 -28 135 -243 467 -63 329 -77 272

  Avskrivningar och nedskrivningar 235 142 28 245 240 090 40 189 49 748

  Övriga poster som inte ingår i kassaflödet -195 74 -173 -112 -54

Summa poster som inte ingår i kassaflödet 234 947 28 319 239 917 40 077 49 694

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapitalet 1 136 184 -3 550 -23 252 -27 578

Förändring av rörelsekapital -15 868 -11 667 -38 147 22 748 42 886

Kassaflöde från den löpande verksamheten -14 732 -11 483 -41 697 -504 15 308

Kassaflöde från investeringar -6 057 -3 369 -8 668 -16 330 -15 034

Summa kassaflöde före finansiering -20 789 -14 852 -50 365 -16 834 274

Kassaflöde från finansieringsverksamheteten - - - - -

Periodens kassaflöde -20 789 -14 852 -50 365 -16 834 274

Likvida medel vid periodens början 51 468 78 788 81 044 80 770 80 770

Likvida medel vid periodens slut 30 679 63 936 30 679 63 936 81 044  

 
 
 
Nyckeltal

2011 2010 2011 2010 2010

jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec

Periodens kassaflöde (TSEK) -20 789 -14 852 -50 365 -16 834 274

Kassaflöde / aktie före och efter utspädning (sek)  1  -0,16 -0,12 -0,39 -0,13 0,00

2011-06-30 2010-06-30 2010-12-31

Soliditet 63,1% 84,0% 82,3%

Antal aktier 130 316 055 128 583 867 128 583 867 

Eget kapital per aktie (sek)  1,18                    3,17                    3,07                    
2   Nyckeltal avseende Kassaflöde per aktie är baserat på vägt genomsnittligt antal aktier och utestående eckningsoptioner för respektive 
     perioder. Endast teckningsoptioner där nuvärdet på teckningskursen är lägre än stamaktiens verkliga värde ingår i underlaget.  
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

2011 2010 2011 2010 2010

TSEK jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec

Nettoomsättning 1 686 605 5 705 2 753 4 509

Bruttovinst 1 686 605 5 705 2 753 4 509

Administrationskostnader -1 531 -548 -5 186 -2 506 -4 102

Rörelseresultat 155 57 519 247 407

Resultat från andelar i dotterföretag -230 070 -230 070 -46 000

Finansiella poster 1 -4 2 -1 3

Periodens resultat -229 914 53 -229 549 246 -45 590

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

TSEK 2011-09-30 2010-09-30 2010-12-31

Immateriella tillgångar 411 537 507

Materiella anläggningstillgångar 32 65 49

Finansiella anläggningstillgångar 180 136 344 700 344 699

Summa anläggningstillgångar 180 579 345 302 345 255

Övriga kortfristiga fordringar 5 109 108 800 62 373

Likvida medel inkl kortfristiga placeringar 132 267 1 042

Summa omsättningstillgångar 5 241 109 067 63 415

S:a Tillgångar 185 820 454 369 408 670

Eget kapital 182 886 453 098 407 262

Övriga kortfristiga skulder 2 934 1 269 1 408

S:a Eget kapital & skulder 185 820 454 367 408 670
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Not 1 Rörelseförvärv

Den 31 augusti förvärvade koncernen 51% av aktierna i det onoterade bolaget Destiny Wireless Ltd för 15,5 Mkr. 
Destiny Wireless som arbetar inom Business Solutions  har varit partner till Anoto under många år.  
Koncernen tar genom förvärvet ett steg uppåt i värdekedjan och kommer härigenom nämare den marknad 
där koncernens tjänster och produkter saluförs. 
Under månaden fram till den 30 september bidrog dotterföretaget med 4,7 Mkr till koncernens nettointäkter.

Om förvärvet inträffat per den 1:e januari uppskattar företagsledningen att bidraget till Anotos nettointäkter
skulle blivit 41,1 Mkr.  

Effekter av förvärv 2011

Det förvärvade företagets nettotillgångar vid förvärvstidpunkten:
Tkr

Immateriella anläggningstillgångar 1 319
Materiella anläggningstillgångar 1 088
Varulager 495
Kundfordringar och övriga fordringar 22 545
Likivida medel 44
Räntebärande skulder -14 949
Leveranörsskulder och överiga skulder -33 291
Netto identifierbara tillgångar och skulder -22 749
Innehav utan bestämmande inflytande (49%) 11 147
Koncerngoodwill 27 152
Överförd ersättning 15 550

Koncerngoodwill har fastställts preliminärt i avvaktan på slutlig värdering av tillgångar och skulder.

Goodwill
I goodwillvärdet ingår utökade säljresurser, kundkontakter och en utökad närvaro på den brittiska markanden. 
Ingen del av goodwillen förväntas vara skattemässigt avdragsgill.

Förvärvsrelaterade utgifter
Förvärvsrelaterade utgifter uppgår till 2,8 Mkr och avser arvoden till konsulter i samband med due dilligence.  Dessa
utgifter har redovisats som övriga rörelsekostnaderi rapport över totalresultat. 

Överförd ersättning
Tkr

Livida medel 5 173
Emitterade aktier 5 174
Reglering fordringar 5 203
Total ersättning 15 550

Verkligt värdet på de 1.732.188 aktier som utfärdats som den del av den överförda ersättningen som erlagts för 
Destiny Wireless Ltd baseras på aktiekursen på transaktionsdagen.

Not 2 Goodwill

Baserat på koncernens resultat och kassaflöde har impairment testen för goodwill uppdaterats. De förväntade
intäkterna i testet för de kommande åren baseras på volymer som diskuterats med kunder och partners. 
Intäkterna har uppräknats de kommande 4 åren med 5% årligen och därefter en evig tillväxt om 2%. Kostnaderna 
baseras på budget för kommande år och en årlig ökning med 3%. WACCen har höjts till 15% för att spegla den 
ökade risk som är hänförlig till Anotos likviditetsrisk. Testet visade ett återvinningsvärde som understeg bokfört
värde med 230 MSEK. Goodwillen har följaktligen skrivits ner med detta belopp.
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