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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 25 november 2016, kl. 08.45 

 

För mer information: www anoto.com 

http://www.anoto.com/investors
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RAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2016 
  

 Stor ramorder på 120 000 pennor mottogs från TStudy China i augusti. Orderns lägsta värde 
ligger på 4 MUSD. 

 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 168 MSEK (138) och nettoomsättningen för 
kvartalet blev 40 MSEK (55). 

 Bruttomarginalen för perioden uppgick till 34 procent (46 procent) och bruttomarginalen för 
kvartalet var 31 procent (37 procent). Bruttovinsten för perioden uppgick till 56 MSEK (64) 
och bruttovinsten för kvartalet var 12 MSEK (20). Kvartalets resultat påverkades av en 
engångsjustering av lagervärdet motsvarande -3 MSEK. 

 Kvartalets resultat har även påverkats av engångskostnader motsvarande 5 MSEK som är 
relaterade till kostnadsbesparingar. Dessa åtgärder förväntas resultera i årliga besparingar 
motsvarande omkring 50 MSEK. Dessutom har kvartalets resultat påverkats av 
nedskrivningar motsvarande 37,6 MSEK 

 Resultatet före nedskrivningar och avskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till -148 
MSEK (-59) och EBITDA för kvartalet var -60 MSEK (-25).  

 Resultatet efter skatt för perioden uppgick till -208 MSEK (-68) och resultatet efter skatt för 
kvartalet blev -106 MSEK (-30). 

 Vinst per aktie efter utspädning för perioden uppgick till -0,13 SEK (-0,08) och -0,05 SEK (-
0,03) för kvartalet. 

 Avtal har slutits med ett sydkoreanskt företag, ABLE Investment Advisors Inc., att investera 
6 MUSD (c:a 53 MSEK) i Anoto. Detta ersätter det tidigare avtalet med Smark Inc. Per den 25 
november har 1,5 MUSD av det totala beloppet erhållts, med ytterligare 3,0 MUSD säkrat via 
en utställd garanti från en finansiell institution. 

 Kassaflödet under perioden var -4 MSEK (3) och kassaflödet för kvartalet var -34 MSEK (0). 
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital under 
perioden var -158 MSEK (-49) och -70 MSEK (-24) för kvartalet. Kassaflödet från 
finansieringsverksamheten under perioden var 150 MSEK (92) och 20 MSEK (64) för 
kvartalet. 

 Anoto befinner sig för tillfället i en utmanande situation finansieringsmässigt. Se vidare 
under ”Risker och osäkerheter”.  

 

 

Nyckeltal 2016 2015 2016 2015 2015
Jul-Sep Jul-Sep Jan-Sep Jan-Sep Jan-Dec

Nettoomsättning, MSEK* 40 55 168 138 193

Bruttoresultat* 12 20 56 64 86

Bruttomarginal, % 31 37 34 46 44

Rörelsemarginal, % Neg Neg Neg Neg Neg

Rörelseresultat, MSEK -104 -28 -206 -65 -106

EBITDA, MSEK -60 -25 -148 -59 -99

Periodens reslutat, MSEK* -106 -30 -208 -68 -108

Resultat per aktie

efter utspädning, SEK* -0,05 -0,03 -0,13 -0,08 -0,13

Periodens kassaflöde, MSEK* -34 0 -4 3 8

Likvida medel vid periodens slut, MSEK* 8 7 8 7 12

*Definierade enligt IFRS
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Kommentarer från VD 

Anoto befinner sig i en period av avgörande förändringar, vilka kännetecknas av betydande 
ansträngningar för att minska kostnader samt fokus på lönsamhet. För att bli lönsamt har Anoto 
vidtagit kraftfulla åtgärder för att effektivisera kostsamma utvecklingsprojekt och skapa en liten och 
effektiv organisation genom att minska antalet anställda samt stänga kontor. Anoto har även 
förändrat sin strategi för att reducera sitt beroende av kapitalintensiv hårdvara (digitala pennor och 
stora skärmar) och istället fokusera på en mycket lönsam mönsterbaserad teknologi för mobila 
enheter och digitala applikationer.   

Som en följd av denna typ av strategiska förändringar har Anoto beslutat sig för att skriva av 
betydande kostnader för äldre projekt under det tredje kvartalet 2016.   

För att driva den pågående övergången utnyttjar Anoto den teknologi företaget själv äger samt ingår 
även nya partnerskap. Den 15 juli 2016 ingick Anoto ett strategiskt samarbete med Digiworks, en 
specialist inom mönsterbaserad kodning och utskriftsteknik. Detta partnerskap kommer att 
komplettera Anotos egna patentskyddade mönster och mönstergenerande teknologi för att få fart 
på Anotos DNA-verksamhet samt ytterligare expandera inom olika asiatiska marknader.  

Anotos DNA-verksamhet (ADNA) bygger på Anotos exceptionella förmåga att skapa 600 triljoner 
unika mönster (därav DNA) som kan tryckas på produkter och enheter. Varje mönster har ett unikt 
ID samt möjligheten att lägga till kodningsbar data. I och med lanseringen av ADNA utökar Anoto sin 
användning av sina egna mönster till de mobila enheter som finns överallt, såsom smartphones och 
surfplattor.   

Anoto DNA har ett flertal användningsområden; allt från skydd mot förfalskning till att tillhandahålla 
viktig möjliggörande teknik till reklam som utnyttjar AR (förstärkt verklighet). Anoto diskuterar för 
närvarande med ett antal multinationella företag – från konsumentinriktade företag till industri- och 
tjänsteföretag.   

Anotos DNA-lösning kommer även att möjliggöra robusta datautvinningsförmågor. Denna lösning 
möjliggör för tillverkare att använda sig av nästan osynliga och unika mönster på sina produkter och 
därmed möjliggöra exakt spårning på artikelnivå samt digital interaktivitet.  

Samarbetet mellan Anoto och Digiwork förstärks tack vara Anotos investeringar på 2 MUSD i 
Digiworks moderbolag, SMark Co., Ltd. SMark är ett sydkoreanskt företag på KOSDAQ Korea med 
”tickern” SMARK. Ursprungligen kom parterna överens om att SMark skulle investera 5 miljoner USD 
i Anoto till en teckningskurs motsvarande 0,029185 USD. På grund av nya regleringar vid KOSDAQ 
(den sydkoreanska börsen) gällande korsinvesteringar kommer ABLE Investment Advisors Inc. (ABLE), 
ett företag som är relaterat till SMark, att genomföra investeringen. Det omförhandlade avtalet 
innebär en investering på 6 MUSD till en teckningskurs motsvarande 0,023135 USD. Per dagens 
datum har c:a 1,5 MUSD mottagits från ABLE, med ytterligare 3,0 MUSD säkrat genom en erhållen 
garanti från en finansiell institution. De återstående 1,5 MUSD förväntas utbetalas i december.   

Medan de ovanstående partnerskapen och företagets innovationer öppnar upp nya spännande 
marknader, säkerställer förvärven av Livescribe och Pen Generations att Anoto behåller en relevant 
position i sektorn för digitala pennor. Förutom att leda till en diversifiering i företagets pennportfölj, 
öppnar dessa förvärvade bolag även upp de snabbväxande pennmarknaderna i Asien och 
Latinamerika. Pen Generations har ett starkt nätverk med olika partnerskap, i synnerhet inom den 
asiatiska utbildningssektorn, medan Livescribe möjliggör en ökad närvaro på den amerikanska 
detaljhandelsmarknaden. Som tidigare har kommunicerats, har Tstudy China lagt en ramorder till 
Anoto omfattande 120 000 pennor som ska levereras inom ett år – värdet på detta ramavtal kan 
variera kraftigt beroende på vilken typ av penna Tstudy väljer att köpa, men ett absolut minimum 
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motsvarar omkring 4 MUSD årligen. Allt som allt ser den närmaste framtiden för pennverksamheten 
mycket bra ut, och flera stora order för 2017 är redan på plats. Som meddelades den 16 November 
har Anoto fått en pennorder från Indien motsvarande 8,4 MUSD som ska levereras under tre år.  

Historiskt sett har Anoto gjort stora investeringar inom F&U; både vad gäller pennutvecklingsprojekt, 
men även när det gäller utveckling av nya kapitalintensiva affärsmöjligheter, såsom stora interaktiva 
skärmar. Som ett resultat av detta har företaget gjort betydande förluster – förluster som har 
finansierats med hjälp av aktieemissioner. Anoto har nu beslutat sig för att enbart fokusera på fyra 
affärsområden, och i framtiden kommer företaget i huvudsak att investera i ett av dessa, nämligen 
Anoto DNA (ADNA).  

Våra kostsamma pennutvecklingsprojekt, såsom leveransen av pennor till ett japanskt 
försäkringsbolag och HP Screen-pennan, utgör inte längre en belastning på koncernens likviditet. Det 
japanska pennprojektet har slutförts medan HP-projektet är i vänteläge medan de kommersiella 
aspekterna håller på att omförhandlas. Vad gäller utvecklingsprojektet för en stor skärm under eget 
varumärke har Anoto valt att avbryta detta, och kommer istället att undersöka alternativet att ingå 
tekniklicenseringsavtal med befintliga tillverkare av stora skärmar.   

Sammanfattningsvis lägger Anoto ut en ny strategisk kurs som på ett innovativt vis överbryggar den 
analoga-digitala klyftan med hårdvara, programvara, modeller och data. Strategin är uppbyggd kring 
Anotos egna pennor, mikropunktmönster, realtidsbildbearbetning, big data samt mobila enheters 
optiska förmågor. Därmed utnyttjar företaget sina existerande styrkor samtidigt som man uppnår en 
markant utökad närvaro på världsmarknaden. 

Anoto är fast besluten om att uppnå en lönsam framtid och har därför genomfört ytterligare 
omstruktureringar under kvartalet. Den senaste omstruktureringen kommer att leda till årliga 
besparingar på omkring 50 MSEK, vilket påverkar motsvarande 50 heltidstjänster. Relaterade 
engångskostnader uppgår till 5 MSEK och har redovisats i siffrorna för Q3. Totalt uppskattas 
omstruktureringsprogrammen som genomfört under 2016 att leda till besparingar motsvarande 100 
MSEK jämfört med nuvarande kostnadstakt.  

För att säkerställa tillräcklig finansiering under hela den pågående omvandlingsperioden förhandlar 
Anoto för närvarande om en emission av konvertibla obligationer motsvarande 5 MUSD, varav c:a 4 
MUSD (37 MSEK) redan har placerats. Styrelsens anser att dessa ytterligare 5 MUSD ger koncernen 
de medel som krävs för att hantera framtida affärsmöjligheter. Styrelsen arbetar även med ett antal 
andra alternativ för att säkerställa de likvida medel som krävs om de konvertibla obligationerna inte 
fulltecknas.   

UTSIKTER 

Anoto förväntar sig att avsluta båda nästa kvartal och hela året 2016 med en förlust. 2016 har varit 
ett utmanande år som har kännetecknats av de tuffa besluten att gå från en hårdvarufokuserad 
organisation till en organisation som skapar en lönsam framtid baserad på programvara, 
egenutvecklade mönster och robust bildbearbetning. Utmaningarna kommer säkert att fortsätta 
under 2017, men förväntningen är att den nya effektiva pennverksamheten ger ett starkt bidrag till 
organisationens ekonomiska hälsa samtidigt som mönsterverksamheten utvecklas på ett mindre 
förutsägbart, men potentiellt mer explosivt, vis. Med sänkta kostnader motsvarande 100 MSEK och 
denna spännande portfölj som stöd för tillväxt räknar Anoto med betydande förbättringar vad gäller 
företagets ekonomiska resultat under 2017.  

 

Joonhee Won 

CEO, Anoto Group AB (publ) 
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ANOTO GROUP UNDER TREDJE KVARTALET 2016 

Den totala försäljningen under kvartalet uppgick till 39,8 MSEK (55,3) och rörelseresultatet (EBIT) 
uppgick till -103,9 MSEK (-27.6). Kvartalet har påverkats av flera poster av engångskaraktär, såsom 
engångskostnader relaterade till nya omstruktureringar, justeringar av lagervärden samt höga icke-
kapitaliserade kostnader relaterade till HP-projektet. Totalt har dessa poster av engångskaraktär 
under kvartalet haft en negativ inverkan motsvarande -21,9 MSEK.  

Utöver detta har immateriella tillgångar nedskrivningsprövats under Q3. Som en följd av den 
pågående omstruktureringen samt det arbete Anoto genomför för att ompositionera sig kommer 
vissa av dessa tillgångar att vara mindre värdefulla i framtiden. I synnerhet goodwillvärden har 
bedömts utifrån företagets framtida organisation och inriktning. Därför inkluderar Q3-resulten en 
nedskrivning som motsvarar -34,1 MSEK relaterade till goodwill samt -3,5 MSEK relaterade till 
kapitaliserade utgifter. 

Justerat för de nedskrivningar och engångsposter som nämnts ovan är rörelseresultatet (EBIT) för 
kvartalet -44,4 MSEK. Detta reflekterar en låg aktivitet inom penn- och formulärverksamheten under 
sommaren samt det faktum att kostnaderna fortfarande är alldeles för höga. Kostnadsfrågan har 
hanterats och prognostiserade kostnader för 2017 uppskattas vara omkring 100 MSEK lägre än de 
totala kostnaderna för 2016. Försäljningen förväntas återgå till mer normala nivåer under Q4.  

De förvärvade företagen XMS Penvision AB (förvärvades i augusti 2015), Livescribe Inc. (förvärvades 
i december 2015) och Pen Generations Inc. (förvärvades i juni 2016) har påverkat försäljningen under 
kvartalet med 31,6 MSEK, med en motsvarande effekt på rörelseresultatet på -18,8 MSEK. 

Det operativa kassaflödet för kvartalet var -70 MSEK (-24). Investeringar i anläggningstillgångar 
uppgick till 26 MSEK (43) inklusive kapitaliserade utgifter motsvarande 6,2 MSEK (11,6). Kassaflödet 
efter finansieringsåtgärder var -34 MSEK (0).   

 

ANOTO GROUP UNDER DE NIO FÖRSTA MÅNADERNA AV 2016 

 

Den totala försäljningen hittills i år ligger på 168,0 MSEK (138,0), med ett rörelseresultat (EBIT) på -
206,1 MSEK (-65,0). Justerat för poster av engångskaraktär i Q3, tidigare bokförda engångskostnader 
och nedskrivning av immateriella tillgångar är rörelseresultatet -141,5 MSEK, vilket återspeglar att 
den nuvarande kostnadsstrukturen är för hög. Som nämnts ovan är detta något som åtgärdats.  

Hittills i år har de förvärvade företagen XMS Penvision AB, Livescribe Inc. och Pen Generations Inc. 
påverkat försäljningen med 75,0 MSEK, med en motsvarande effekt på rörelseresultatet på -39,6 
MSEK. 

Det operativa kassaflödet under årets första nio månader var -158 MSEK (-49). Investeringar i 
anläggningstillgångar uppgick till 47 MSEK (55) inklusive kapitaliserade utgifter motsvarande 22,5 
MSEK (20,6). Kassaflödet efter finansieringsåtgärder var -4 MSEK (3).  
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REDOVISNINGSPRINCIPER 

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Interim Financial Reporting samt 
tillämpliga delar av den svenska Årsredovisningslagen. Uppgifter i enlighet med IAS 34 redovisas 
antingen i noter eller på andra ställen i rapporten. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats 
i enlighet med Årsredovisningslagens nionde kapitel. För information om de redovisningsprinciper 
som tillämpas hänvisas läsaren till 2015 års årsredovisning. De tillämpade redovisningsprinciperna 
samt bedömningarna i delårsrapporten överensstämmer med de som tillämpades i 2015 års 
årsredovisning, med undantag för redovisning enligt ESMA:s riktlinjer för kompletterande finansiella 
mätetal som tillämpas från och med den 3 juli 2016 och hanterar upplysningar gällande finansiella 
mått som inte definieras enligt IFRS. 

INVESTERINGAR 

Som en del av det samarbete mellan Anoto och Digiwork som offentliggjordes den 18 juli har Anoto 
investerat 2 MUSD i Digiworks moderbolag, SMark Co., Ltd. SMark är ett sydkoreanskt företag på 
KOSDAQ Korea med ”tickern” SMARK.  

Under Q3 har Anoto investerat ytterligare 6,2 MSEK i immateriella tillgångar för Starbase-projektet. 
Detta projekt har till syfte att utveckla den framtida globala pennplattformen.  

RISKFAKTORER OCH OSÄKERHETER 

Under 2016 har Anotos ledning hanterat ett antal operativa risker för bolaget, i synnerhet frågan om 
alltför höga kostnader i förhållande till bolagets försäljning. Ett antal kostnadsbesparande åtgärder 
har kombinerats med ett förfinande av den övergripande strategin. Som meddelades den 16 
november kommer Anoto framöver att ha ett smalare fokus, vilket innebär att man kommer att 
arbeta inom fyra specifika affärsområden. Förväntningarna är att detta skifte i fokus, i kombination 
med den betydande kostnadsminskningen, kommer att leda till att Anoto hamnar i en position där 
företaget generar pengar.  

Finansiering är Anotos mest angelägna problem. Tillgängliga kontanter per den 30 september, 
tillsammans med investeringen från ABLE motsvarande 6 MUSD, räcker inte helt ut för att företaget 
ska kunna genomgå den pågående omvandlingen. Per den 25 november har Anoto erhållt c:a 1,5 
MUSD från ABLE, med ytterligare 3.0 MUSD säkrade genom en utställd garanti från en finansiell 
institution. De kvarvarande 1,5 MUSD förväntas inflyta i början av december. Detta belopp kommer 
i sin helhet att användas för att betala förfallna skulder.  

För att förstärka den finansiella situationen, förhandlar Anoto för närvarande om en konvertibel 
obligationsplacering på 5 MUSD, där c:a 4 MUSD (37 MSEK) redan är placerat. Styrelsen gör 
bedömningen att dessa extra medel garanterar den likviditet som krävs för Anotos verksamhet under 
2017, inklusive de planerade F&U-investeringarna inom produkt-DNA. Skulle emellertid inte de 
konvertibla obligationerna fulltecknas står Anoto inför en utmanande ekonomiska situation som 
väcker frågor kring verksamhetens överlevnad framöver. Det är styrelsens övertygelse – bl.a baserat 

Nettoomsättning per intäktskategori

2016 2015 2016 2015 2015

MSEK Jul-Sep Jul-Sep Jan-Sep Jan-Sep Jan-Dec

Licenser 1 6 5 26 31

Royaltys 1 3 4 9 11

Digitala pennor 35 46 147 94 124

NRE 0 0 0 8 8

Övrigt 3 0 12 0 18

Totalt 40 55 168 137 193
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på att 4 MUSD redan har placerats – att konvertibeln kommer att tecknas fullt ut, men för att att 
garantera koncernens fortsatta drift undersöker styrelsen olika alternativ för att ytterligare säkra 
finansiering.  

Eftersom det är styrelsens bestämda uppfattning att den pågående finansieringen är tillräcklig för att 
bekosta koncernens pågående transformering så återspeglar denna rapport inga av de justeringar 
som hade blivit nödvändiga om verksamheten skulle bedömmas inte vara i fortsatt drift. 

SEGMENTRAPPORTERING 

Under de senaste månaderna har koncernen omorganiserats för att bli en enhetlig, global aktör på 
marknaden. Därmed är de tidigare segmenten inte längre aktuella. Istället kategoriseras gruppens 
kostnader utifrån funktion och appliceras på koncernen som helhet. Det finns följaktligen ingen 
jämförbar finansiell information för äldre tillämpningsområden och koncernen har därför valt att 
avsluta denna rapportering.   

TRANSAKTIONER MED RELATERADE PARTER 

Per den 30 september innehade Anoto Group AB lån från Inhye Kim, maka till Anotos VD, till ett 
sammanlagt värde av 15,0 MSEK. Dessa lån medför en årlig ränta på 3,5 procent, är kortsiktiga och 
förfaller före årsskiftet 2016.  

MEDARBETARE  

Den 30 september hade Anoto Group totalt 112 medarbetare jämfört med 156 vid årsslutet 2015. 
Av dessa är 19 personer anställda av Pen Generations. Sedan september har 13 medarbetare lämnat 
koncernen. 

OPTIONSPROGRAM 

För tillfället finns följande giltiga optionsprogram inom koncernen: 

4,6 miljoner aktieoptioner har tilldelats VD Stein Revelsby under under Anotos incitaments program 
2014/2017 med en teckningskurs om 0,61 kr. Aktieoptionerna förfaller under 2017.  

Bolagets styrelse har också godkänt utfärdande och tilldelning av 3,9 miljoner aktieoptioner till 
bolagets utökade ledningsgrupp i enlighet med Anotos Employee Incentive Programme 2015. 
Teckningskurs är 0,90 kr. Aktieoptionerna förfaller under 2018. På grund av omfattande 
förändringar i ledningsgruppen kommer detta program ersättas med ett nytt under fjärde kvartalet 
2016.   

Bolagets styrelse har också godkänt utfärdande och tilldelning av 9,0 miljoner aktieoptioner till 
styrelsens ordförande Jörgen Durban med en teckningskurs om 1,43 kr. Aktieoptionerna förfaller 
under 2018.  

MODERBOLAG 

Anoto Group AB är ett rent holdingbolag med ett begränsat antal funktioner som är gemensamma 
för koncernen.  

AKTIEDATA 

Anoto-aktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic Small Cap-listan i Stockholm. Det totala antalet 
aktier i slutet av perioden uppgår till 2 277 077 468.  

TRANSAKTIONER OCH AKTIVITETER EFTER DEN 30 SEPTEMBER 2016 

Som tidigare har kommunicerats, ingick Anoto Group den 18 juli ett avtal med SMark gällande en 
investering i Anoto Group motsvarande 5 MUSD. På grund av restriktioner gällande korsägande i 
Sydkorea kunde SMark inte genomföra denna investering. Såsom meddelades den 17 oktober har 
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Anoto Group i stället ingått ett avtal med ABLE Investments Ltd. – en part som är närstående till 
SMark – att investera 6 MUSD i Anoto (motsvarande 259 349 551 aktier). Fram till nu har 1.5 MUSD 
mottagits med ytterligare 3.0 MUSD säkrade genom en uställd garanti.   

Utöver detta har Anoto gått ut med ett konvertibelt obligationserbjudande på 5 MUSD, varav 4 MUSD 
redan har tecknats.   

Den 16 november slöt Anoto ett treårigt avtal med en indisk kund med ett totalt försäljningsvärde 
på 8,4 MUSD. Totalt kommer 100 000 Livescribe-pennor att levereras under perioden. 

RÄTTSLIGA AKTIVITETER 

Bolaget har lämnat in stämningsansökningar gällande patentintrång i Japan mot NeoLAB Corporation 
(”NeoLAB”), ett dotterbolag till NeoLAB Convergence och Uchida Yoko Co. Ltd. Anoto söker alla 
tillgängliga rättsmedel inklusive, men inte begränsat till, förelägganden mot import av NeoLABs 
pennprodukter och anteckningsböcker. Dessa stämningar, som har lämnats in till Civil Division vid 
Tokyo District Court, baseras på Anotos japanska patent 4245474, 4928696 och 4613251. 
Stämningarna fokuserar på Anotos patenterade metoder för design av digitala pennor samt 
bearbetning av optiska mönster. Denna process pågår för närvarande. 

Anoto är för närvarande, i både Sverige och USA, inblandad i en tvist med LeapFrog Enterprises (och 
dess dotterbolag), ett amerikanskt företag (Delaware) med huvudkontor i Emeryville, Kalifornien 
(”LeapFrog”).  

Tvisten gäller två förfrågningar om skiljedom som har inlämnats av LeapFrog i Sverige: den första vid 
Stockholms Handelskammare (”SCC Arbitration”) och den andra vid den Internationella 
Handelskammaren (”ICC Arbitration”). Vad gäller både SCC Arbitration och ICC Arbitration söker 
LeapFrog gottgörelse och försvar från Anoto vad gäller patentintrångskrav som har inlämnats av 
Celebrate LLC vid USA:s federala domstol i Delaware. Anoto anser att båda av LeapFrogs krav är helt 
grundlösa och har för avsikt att kraftfullt försvara sig mot dessa.  

En tidigare anställd vid Anoto har lämnat in en civilrättslig stämning mot företaget i Los Angeles, 
Kalifornien, där denne påstår sig ha utsatts för felaktig uppsägning, obetalda löner/kostnader samt 
könsdiskriminering. Efter att Anoto lyckades flytta detta ärende till en federal domstol har parterna 
inlett bevisanskaffning innan rättegången påbörjas. Anoto anser att den tidigare anställdes 
påståenden saknar grund och har för avsikt att kraftfullt försvara sig.  
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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 (publ) offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruks-
förordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för 
offentliggörande kl 08.45 den 25 november 2016. 

mailto:ir@anoto.com
http://www.anoto.com/
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Revisors granskningsrapport avseende översiktlig 

granskning av delårsrapport 

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

 

Inledning 

Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Anoto Group AB (publ) för perioden 1 januari 

2016 till 30 september 2016. 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 utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 

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 ISA 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 delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och 

årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. 
 

Upplysning av särskild betydelse 

Utan att det påverkar vårt uttalande vill vi fästa uppmärksamheten på beskrivningen i delårsrapporten under 

rubriken riskfaktorer och osäkerheter där styrelsens avsikt är att säkra vidare finansiering genom ett 

konvertibelt skuldebrev för att erhålla tillräckliga medel för att säkra driften av verksamheten under 2017. I fall 

bolaget ej erhåller resterande investeringsbelopp från ABLE eller misslyckas med att säkra den nya 

finansieringen pekar detta på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om 

företagets förmåga att fortsätta verksamheten. 

 
Malmö den 25 november 2016 
 

Deloitte AB 

 

 

 
Per-Arne Pettersson 
Auktoriserad revisor 
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FINANSIELLA RAPPORTER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport över totalresultat i sammandrag 

2016 2015 2016 2015 2015

TSEK Jul-Sep Jul-Sep Jan-Sep Jan-Sep Jan-Dec

Nettoomsättning 39 759 55 372 168 040 138 033 192 839

Kostnad för sålda varor / tjänster -27 263 -34 974 -111 719 -74 233 -107 283

Bruttoresultat 12 496 20 398 56 321 63 800 85 556

Försäljnings-, administrations- & forskningskostnader -111 917 -48 865 -265 606 -129 887 -184 136

Övriga rörelseposter *  -4 472 852 3 206 1 057 -7 669

Rörelseresultat -103 893 -27 615 -206 079 -65 030 -106 249

Övriga finansiella poster -2 827 -2 180 -4 704 -3 214 -3 710

Resultat före skatt -106 720 -29 795 -210 783 -68 244 -109 959

Skatt 1 109 229 3 225 221 1 604

Periodens resultat -105 611 -29 566 -207 558 -68 023 -108 355

Övrigt totalresultat

Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av 

utländska verksamheter -6 381 -4 684 -6 137 -1 893 -8 159

Periodens övrigt totalresultat -6 381 -4 684 -6 137 -1 893 -8 159

Periodens summa totalresultat -111 992 -34 250 -213 695 -69 916 -116 514

Periodens resultat hänförligt till:

Moderbolagets ägare -103 557 -30 992 -202 987 -65 409 -104 029

Innehav utan bestämmande inflytande -2 054 1 426 -4 571 -2 614 -4 326

Periodens summa resultat -105 611 -29 566 -207 558 -68 023 -108 355

Periodens totalresultat hänförligt till:

Moderbolagets ägare -110 013 -36 215 -210 106 -66 591 -109 800

Innehav utan bestämmande inflytande -1 979 1 965 -3 589 -3 325 -6 714

Periodens summa totalresultat -111 992 -34 250 -213 695 -69 916 -116 514

Nyckeltal  

Bruttomarginal 31,4% 36,8% 33,5% 46,2% 44,4%

Rörelsemarginal Neg Neg Neg Neg Neg

Resultat per aktie före och efter utspädning (sek) -0,05 -0,03 -0,13 -0,08 -0,13

Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning 2 277 077 468 880 977 176 1 625 313 086 813 441 604 857 155 605

* Inklusive vinsten om 6,3 M SEK från omvärderingen till verkligt värde av det 19% innehavet i Pen Generations Inc. i samband med förvärvet av aktiemajoriteten.
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Rapport över finansiell ställning för koncernen i sammandrag

TSEK 2016-09-30 2015-09-30 2015-12-31

Immateriella tillgångar 271 398 130 985 263 065

Materiella anläggningstillgångar 9 812 4 943 5 944

Finansiella anläggningstillgångar 20 824 5 286 7 280

Summa anläggningstillgångar 302 034 141 214 276 289

Varulager 65 314 16 916 44 589

Kundfordringar 39 534 44 707 65 443

Övriga omsättningstillgångar 35 175 43 217 51 378

Summa kortfristiga fordringar 74 709 87 924 116 821

Likvida medel 7 692 6 899 11 629

Summa omsättningstillgångar 147 715 111 739 173 039

S:a Tillgångar 449 749 252 953 449 328

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 255 312 141 579 277 926

Innehav utan bestämmande inflytande -14 185 -16 614 -9 730

Summa eget kapital 241 127 124 965 268 196

Långfristiga avsättningar 7 967 0 10 394

Långfristiga skulder 147 0 15 399

Summa långfristiga skulder 8 114 0 25 793

Kortfristiga avsättningar 1 413 4 571 1 756

Låneskulder 38 484 18 566 8 145

Övriga kortfristiga skulder 160 611 104 851 145 438

Summa kortfristiga skulder 200 508 127 988 155 339

S:a Eget kapital & skulder 449 749 252 953 449 328
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Rapport över förändringar i koncernens eget kapital i sammandrag

Innehav utan

Pågående Övrigt tillskjutet Balanserade Summa  bestämmande Totalt 

TSEK Aktiekapital emission kapital Reserver vinstmedel eget kapital inflytande eget kapital

Ingående balans 1 januari 2015 13 967 0 640 682 -2 746 -573 661 78 242 -16 198 62 044

Minoritetsintresse från

 sammanslagning 2 752 2 752

Årets resultat -104 029 -104 029 -4 326 -108 355

Övrigt totalresultat -5 771 -5 771 -2 388 -8 159

Summa totalresultat 0 0 0 -5 771 -104 029 -109 800 -6 714 -116 514

Konvertering av konvertibler 983 16 396 17 379 17 379

Private placement  27 mars 1 593 31 800 33 392 33 392

Private placement  15 juni 400 14 228 14 628 14 628

Private placement  24 juli 600 38 491 39 091 39 091

Förvärv av XMS - 8 augusti 361 25 077 25 438 157 25 595

Private placement 10&30 november 3 160 175 584 178 744 178 744

Konvertering av skuld etc. 0 11 085 11 085

Pågående förvärv av XMS 12 800 812 -812 0

Eget kapital 31 december 2015 21 064 12 943 057 -8 517 -677 690 277 926 -9 730 268 196

Årets resultat -202 987 -202 987 -4 571 -207 558

Övrigt totalresultat -7 119 -7 119 982 -6 137

Summa totalresultat 0 0 0 -7 119 -202 987 -210 106 -3 589 -213 695

Private placement  27 mars 260 10 091 10 351 10 351

Private placement  23 maj 21 324 116 118 137 442 137 442

Förvärv av Pen Generation - 31 maj 2 894 35 939 38 833 38 833

Pågående förvärv av XMS 12 854 866 -866 0

Eget kapital 30 september 2016 45 542 24 1 106 060 -15 636 -880 677 255 313 -14 185 241 127
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Rapport över kassaflöden för koncernen i sammandrag

TSEK 2016 2015 2016 2015 2015

Jul-Sep Jul-Sep Jan-Sep Jan-Sep Jan-Dec

Resultat efter finansiella poster -106 720 -29 795 -210 783 -68 244 -109 959

  Avskrivningar & nedskrivningar 44 209 2 923 58 109 5 823 7 321

  Övriga poster som inte ingår i kassaflödet -7 403 2 401 -5 681 13 413 2 627

Poster som inte ingår i kassaflödet 36 806 5 324 52 428 19 236 9 948

Kassaflöde före förändringar av rörelsekapitalet -69 914 -24 471 -158 355 -49 008 -100 011

Förändring av rörelsefordringar -2 243 -30 060 52 620 -29 425 -59 927

Förändring av varulager 3 500 -7 506 4 578 2 032 -24 036

Förändring av rörelseskulder 40 526 41 143 -5 749 41 875 99 192

Kassaflöde från den löpande verksamheten -28 131 -20 894 -106 906 -34 526 -84 782

Immateriella tillgångar -6 477 -39 577 -27 482 -50 035 -39 378

Materiella tillgångar -2 418 -3 366 -6 345 -4 828 -5 655

Förvärv av dotterbolag efter avdrag av likvida medel -130 500

Finansiella tillgångar -16 969 -13 268

Kassaflöde från investeringsverksamheten -25 864 -42 943 -47 095 -54 863 -175 533

Summa kassaflöde före finansiering -53 995 -63 837 -154 001 -89 389 -260 315

Nyemission -847 64 529 147 793 112 550 265 855

Förändring av långfristiga skulder 21 011 -369 2 271 -20 171 2 180

Kassaflöde från finansieringsverksamheteten 20 164 64 160 150 064 92 379 268 035

Periodens kassaflöde -33 831 323 -3 937 2 990 7 720

Likvida medel vid periodens början 41 523 6 576 11 629 3 909 3 909

Likvida medel vid periodens slut 7 692 6 899 7 692 6 899 11 629

*Avser tillkommande kostnader för tidigare nyemissioner

Nyckeltal
2016 2015 2016 2015 2015

Jul-Sep Jul-Sep Jan-Sep Jan-Sep Jan-Dec

Periodens kassaflöde (TSEK) -33 831 323 -3 937 2 990 7 720

Kassaflöde / aktie efter utspädning (sek)  1  -0,01 0,00 0,00 0,00 0,01

Soliditet 56,8% 56,0% 56,8% 56,0% 61,9%

Antal aktier 2 277 077 468   895 193 827   2 277 077 468   895 193 827   1 053 193 827   

Eget kapital per aktie (sek)  0,11 0,16                     0,11 0,16                     0,26                          

1
  Nyckeltal avseende Kassaflöde per akt ie är baserat på vägt genomsnit t ligt  antal akt ier och

    utestående teckningsoptioner för respektive period. Endast teckningsoptioner där nuvärdet 

    på teckningskursen är lägre än stamaktiens verkliga värde ingår i underlaget.



 

 

DELÅRSRAPPORT 

 

Januari – September 2016  16 / 20 

 

 

  

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

2016 2015 2016 2015 2015

TSEK Jul-Sep Jul-Sep Jan-Sep Jan-Sep Jan-Dec

Nettoomsättning 2 547 1 244 8 716 5 857 7 014

Bruttovinst 2 547 1 244 8 716 5 857 7 014

Administrationskostnader -2 743 -1 356 -8 076 -4 676 -5 748

Rörelseresultat -196 -112 640 1 181 1 266

Resultat från andelar i dotterföretag* -150 000 0 -150 000 0 -90 000

Finansiella poster 730 -95 156 -741 -819

Periodens resultat -149 466 -207 -149 204 440 -89 553

*I utfallet för 2016 finns inkluderat nedskrivning av aktierna i Anoto AB med 150 M SEK

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

TSEK 2016-09-30 2015-09-30 2015-12-31

Immateriella tillgångar 54 95 77

Finansiella anläggningstillgångar 448 087 295 904 389 268

Summa anläggningstillgångar 448 141 295 999 389 345

Övriga kortfristiga fordringar 730 750 384

Likvida medel inkl kortfristiga placeringar 1 898 71 613

Summa omsättningstillgångar 2 628 821 997

S:a Tillgångar 450 769 296 820 390 342

Eget kapital 425 606 293 287 383 450

Övriga långfristiga skulder 2 353 1 200 2 353

Lån 14 982 0 0

Övriga kortfristiga skulder 7 828 2 333 4 539

S:a Eget kapital & skulder 450 769 296 820 390 342

Jämförelsetalen för finansiella anläggningstillgångar och övriga kortfristiga fordingar har räknats om för att öka jämförbarheten

med tidigare perioder. 
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Not 1 - Rörelseförvärv 2016

Pen Generations Inc.

Den 31 maj 2016 förvärvade koncernen resterande 81% av aktierna i Pen Generations Inc. för 38,9 MSEK.

Pen Generations är verksamt inom Anoto Enterprise Solutions och har varit partner ti l l  Anoto under en längre tid. 

Anoto konsoliderar bolaget från och med den 1 juni 2016.

Koncernen ökar genom förvärvet sin produktportfölj av hårdvara och dess utvecklingskapacitet inom utveckling av 

hårdvara.

Under perioden 1 juni - 30 september bidrog Pen Generations med 13,6 MSEK til l  koncernens nettoomsättning och

 -5,6 MSEK til l  koncernens nettoresultat.

Under perioden 1 januari - 30 september hade Pen Generations en omsättning på 31,1 MSEK och ett nettoresultat på
 -12,7 MSEK.

Effekter av förvärv

Det förvärvade företagets nettotil lgångar vid förvärvstidpunkten:

(TSEK)

Immateriella anläggningstil lgångar 394

Materiella anläggningstil lgångar 952

Övriga anläggningstil lgångar 276

Varulager 25 303

Kundfordringar och övriga fordringar 19 720

Likivida medel 6

Räntebärande skulder -11 286

Kortfristiga skulder -20 921

Övriga ej kortfristiga skulder -1 530

Netto identifierbara tillgångar och skulder 12 914

Koncerngoodwill 35 137

Överförd ersättning 48 051

Omvärdering av den tidigare investeringen (19%) i  Pen Generations Inc. har resulterat i  en vinst om 6,3 MSEK.

Goodwill

I goodwillvärdet ingår utökade säljresurser och en utökad närvaro på den asiatiska markanden. 

Ingen del av goodwillen förväntas vara skattemässigt avdragsgill .

Förvärvsrelaterade utgifter

Förvärvsrelaterade utgifter uppgår ti l l  80 KSEK och avser arvoden til l  konsulter i  samband med due dil l igence.  Dessa

utgifter har redovisats som övriga rörelsekostnader i  rapport över totalresultat. 

Överförd ersättning

(TSEK)

Verkligt värde på tidigare investering 9 130

Emitterade aktier 38 922

Total ersättning 48 051

Verkligt värdet på de 144 689 816 aktier som utfärdats som den del av den överförda ersättningen som erlagts för 

Pen Generations Inc baseras på priset på Anoto aktien vid förvärvstidpunkten. 
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Not 2 – Goodwill 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(TSEK) 30-sep-16 31-dec-15

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 481 325 368 193

Årets anskaffningar 35 137 120 815

Omräkningsdifferenser 642 -7 683

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 517 104 481 325

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående ackumulerade nedskrivningar -298 674 -298 674

Årets nedskrivningar -34 095 0

Utgående ackumulerade nedskrivningar -332 769 -298 674

Utgående nettovärde 184 335 182 651

Hela det redovisade beloppet för goodwill  är externt förvärvad.

Nedskrivningsprövning

Vid beräkning av nyttjandevärdet har en diskonteringsfaktor om 15% använts, vilket är i  enlighet med föregående år. 

Siffrorna för 2017 som använts av ledningen för att beräkna kassaflödet avspeglar dels en markant ökning i omsättning, 

detta baserat på den existerande orderboken, dels kraftiga kostnadsreduktioner, som ju är en följd av de besparingsprogram

som implementerats under 2016. För åren därefter har kassaflödet beräknats med en antagen årlig ti l lväxttakt om 3-5 %

på den löpande försäljningen och med en inflationsökning om 1,5% avseende kostnaderna. Utöver detta, har även volymtillskott 

från tre specificerade kunder/projekt medräknats. Oaktat pågående åtgärder för att förbättra marginalen har inte sådana 

åtaganden tagits hänsyn til l  i  prognoserna.  

Av de fem enheter som har prövats för nedskrivning förelåg nedskrivningsbehov för två av enheterna. Goodwillvärdet

för XMS om 18,3 MSEK har skrivits ned i sin helhet, medan goodwillvärdet för Anoto Ltd har skrivits ned med 15,8 MSEK. 

Sammantaget har goodwillvärdet skrivits ned med 34,1 MSEK. 

I utgående nettogoodwillvärde ingår Anoto Ltd med 18,7 MSEK, Destiny 26,1 MSEK,  Pen Generation Inc. 38,1 MSEK

och Livescribe 101,4 MSEK.
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Not 3 – Finansiella instrument 
 
 
 

  

Koncernen 2016

Låne- och 

kundfordringar

Finansiella 

tillgångar som 

kan säljas

Andra finansiella 

skulder

Summa 

redovisat 

värde Verkligt värde

Finansiella placeringar 2 251 2 251

Långfristiga fordringar 1 611 1 611 1 611

Kundfordringar 39 534 39 534 39 534

Övriga fordringar

Likvida medel 7 962 7 962 7 962

Kortfristiga placeringar och värdepappersinnehav 16 962 16 962 16 962

Tillgångar 49 107 16 962 0 68 320 68 320

Låneskulder 38 484 38 484 38 484

Leverantörsskulder 65 289 65 289 65 289

Övriga skulder 13 291 13 291 13 291

Skulder 0 0 117 064 117 064 117 064

Koncernen 2015

Låne- och 

kundfordringar

Finansiella 

tillgångar som 

kan säljas

Andra finansiella 

skulder

Summa 

redovisat 

värde Verkligt värde

Finansiella placeringar 2 251 2 251

Långfristiga fordringar 3 035 3 035 3 035

Kundfordringar 44 707 44 707 44 707

Övriga fordringar

Likvida medel 6 898 6 898 6 898

Kortfristiga placeringar och värdepappersinnehav

Tillgångar 54 640 0 0 56 891 56 891

Låneskulder 10 210 10 210 10 210

Leverantörsskulder 38 201 38 201 38 201

Övriga skulder 24 803 24 803 24 803

Skulder 0 0 73 214 73 214 73 214

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

Kundfordrigar 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 ti l lgångar som kan säljas värderas utifrån nivå 1.

Låneskulder

Låneskulder värderas ti l l  uppluppet anskaffningsvärde.
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Kompletterande finansiella mätetal       

        
Anoto Group använder vissa mätetal i denna kvartalsrapport som inte definieras under IFRS. Anoto Group anser att 

dessa mätetal tillför värdefull tilläggsinformation för investerare och bolagets ledning då de bidrar till en bättre analys  

av bolagets utfall. Eftersom alla bolag inte beräknar dessa finanisella mått på samma sätt är de inte alltid jämförbara 

bolag emellan. Dessa finansiella mätetal skall inte anses vara ett substitut för de mätetal som defineras under IFRS.  

        
Definitioner av de kompletterande mätetal som används av Anoto Group och som inte definieras under IFRS presenteras  

nedan.        

        
Bruttomarginal        
Bruttoresultatet som ett procenttal av nettoomsättningen. Bruttoresultatet defineras som nettoförsäljning minskat med  

kostnader för sålda varor.         

        
Rörelseresultat        
Bruttoresultat minus försäljnings-, administrations-, utvecklings-kostnader samt övriga rörelseintäkter/-kostnader. 

        
Rörelsemarginal        
Röresleresultat efter avskrivningar som ett procenttal av nettoomsättningen.     

        
Årets kassaflöde per aktie        
Årets kassaflöde delat med det viktade genomsnittliga antalet aktier för året.     

        
Soliditet        
Eget kapital hänförligt till aktieägarna i Anoto Group AB som ett procenttal av de totala tillgångarna.   

        
EBITDA        
Rörelseresultat före avskrivningar.        

        
EBITDA anses vara ett användbart mätetal för koncernen därför att det ger en uppskattning av det underliggande  
operativa kassaflödet genom eliminering av avskrivningarna. Nedan visas en jämföresle mot koncernens röreseresultat. 

        

        
  2016 2015 2016 2015 2015   
TSEK Jul-Sep Jul-Sep Jan-Sep Jan-Sep Jan-Dec   
Rörelseresultat -103 893 -27 615 -206 079 -65 030 -106 249   
Avskrivningar och nedskrivningar 44 209 2 923 58 109 5 823 7 321   
EBITDA -59 684 -24 692 -147 970 -59 207 -98 928   

 
 
 
 
 
 
 


