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Anoto Group är världsledande inom digitalt skrivande och har 

historiskt använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla 

digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor 

förenklar det dagliga livet för miljontals människor runt om i 

världen. Anoto använder nu också sitt mönster, sin optik och sin 

bildbehandlingsexpertis för att överbrygga mellan analoga och 

digitala domäner genom ett initiativ som kallas Anoto DNA (ADNA). 

ADNA gör det möjligt att unikt och diskret märka fysiska objekt, och 

sedan enkelt identifiera dessa enskilda objekt med hjälp av allmänt 

förekommande mobila enheter såsom smartmobiler och 

surfplattor. ADNA möjliggör spännande möjligheter för 

produktinnovation, marknadsinsikter och kontroll av 

distributionskedjan. Anotos aktie är noterad på Nasdaq Stockholms 

Small Cap-lista under tickern ANOT.  

 

Den här rapporten publicerades den 28 februari 2018, kl. 08.45 

 

 

För mer information: www.anoto.com  
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RAPPORT JANUARI–DECEMBER 2017 
 

 Vi är nu färdiga med kostnadsbesparing och omstrukturering. Under Q4 skrev vi av ytterligare 
1,9 MUSD (16,4 MSEK) i extraordinära kostnader för att städa upp i vår balansräkning. I detta 
ingår cirka 0,4 MUSD i avgångsrelaterade kostnader, 1,2 MUSD för nedskrivning av 
immateriella tillgångar samt 0,2 MUSD för nedskrivning av osäkra fordringar.   

 Nettoomsättningen under året uppgick till 173 MSEK (236). Nettominskningen beror på en 
kombination av minskad försäljning inom verksamheterna Forms och Notetaking samt ökade 
intäkter för Anoto Korea (tidigare kallat Pen Generations).  

 De minskade intäkterna för Forms beror i första hand på uppskjutna order för befintliga 
pennor eftersom kunderna förväntade sig att en ny penna (AP-701) skulle släppas under Q4 
2017. Dessutom ändrade Anoto sin prispolitik för verksamheten inom Forms. I stället för att 
sälja pennor till en hög engångskostnad sänkte vi priset på hårdvara och begär 
återkommande avgifter. Kunder betalar nu en årlig licensavgift för pennor och en avgift för 
programvara tillsammans med obligatoriska mönsterinköp.   

 Även om vi anser att detta är rätt prissättningsmodell på lång sikt, drabbades vi oundvikligen 
av en viss minskning av intäkter under fjärde kvartalet när vi i många fall avslog en begäran 
om förnyelse baserad på det gamla prisschemat.   

 Medan nettoomsättningen minskade med 63 MSEK minskade rörelseförlusterna dramatiskt 
till 37 MSEK (260), i första hand till följd av förbättrade bruttomarginaler och 
kostnadsbesparingen till följd av omstrukturering. 

 Bruttomarginalen förbättrades till 41 % (34 %) huvudsakligen till följd av förändringen i 
produktmix i och med att Anoto börjar få mer licensavgifter, avgifter för användning av 
programvara och intäkter från mönsteranvändning.  

 Overheadkostnaderna för kvartalet uppgick till 108 MSEK, väsentligt lägre än föregående år 
(339 MSEK), till följd av insatserna avseende omstrukturering och kostnadsminskning i 
samtliga verksamheter trots de slutliga åtagandena i samband med avvecklingen av aktiv 
verksamhet vid sju av Anotos kontor i världen. 

 

       

Nyckeltal 2017 2016 2017 2016
Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec Jan-Dec

Nettoomsättning, MSEK* 26 68 173 236

Bruttoresultat* 13 23 71 79

Bruttomarginal, % 48% 34% 41% 34%

Rörelsemarginal, % -16 -54 -37 -260

Rörelseresultat, MSEK Neg Neg Neg Neg

EBITDA, MSEK -5 -42 -21 -190

Periodens resultat, MSEK* -13 -56 -53 -263

Resultat per aktie
före och efter utspädning, SEK* -0.16 -0.66 -0.49 -4.43

Kassaflöde, MSEK* 11 -2 26 -6

Likvida medel vid periodens slut, MSEK* 32 6 32 6
* Definierad enligt IFRS        
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KOMMENTARER FRÅN VD 
 

Den sista kampen med det gamla Anoto inleddes under Q4 2017. Vi ändrade vår prispolitik för 
formulär. Den gamla prissättningen var ett totalt virrvarr eftersom det fanns för mycket komplexitet 
och motsägelser bland avtalen. Över hela linjen lämnades mönster ut gratis. I en del fall sålde vi 
pennor under tillverkningskostnad. En återkommande företeelse var att det fanns ingen eller mycket 
lite återkommande intäkt och det fanns ingen koncernövergripande prispolitik utan bara den som 
bestämts av tidigare försäljare från Anoto som fick provision på försäljning.  

Vi har nu infört en enkel prisstruktur och en global prispolitik. Vi uppdaterade vår kunddatabas för att 
fastställa vilka kunder som var aktiva och vilka som var inaktiva. Vi fick klagomål avseende brist på 
tillgängligheten hos vår kundsupport trots att vår support arbetade med full kapacitet. Vi beslutade 
att prioritera supportförfrågningar från aktiva kunder och inte dränkas i förfrågningarna från 
"partners" som inte gett oss några order under de senaste fem åren.  

Vår nya prispolitik är volymviktad. Storvolyminköpare kan nu åtnjuta en avtagande prismodell i 
enlighet med volymen hos deras årliga penninköp. Alla kunder betalar nu en årlig avgift för 
pennlicens, en för användning av programvara samt en avgift för användning av mönster. Vi lämnar 
inte längre ut miljoner sidor med mönster gratis till dem som köper ett fåtal pennor. Vi har stött på 
visst motstånd, framför allt från användare som använder mönster mycket och som varit vana att inte 
betala något för mönstret.  

Vi har tagit ett medvetet beslut att ta ett steg tillbaka för att komma framåt. Vi kanske förlorar en del 
gamla Anoto-kunder som brukade köpa ett fåtal pennor till hög kostnad och kunde använda mönster 
gratis. Men vi får nya kunder som uppskattar den nya pennan AP-701 och att de kan köpa denna mycket 
billigare om de beställer en större volym. Cevahir Group i Turkiet är en sådan kund. De har redan betalat 
100 000 USD i en årlig mönsteravgift och har lagt en inköpsorder på 70 000 AP701pennor.  

Vi har nu kapacitet att tillverka 20 000 AP-701pennor per månad i Korea och vi etablerar en ytterligare 
produktionsanläggning i Kina tillsammans med en långsiktig tillverkningspartner.  

Effekten av den nya pennplattformen är betydelsefull för Anotos nya prisstrategi för formulär, 
nämligen att ta mindre betalt för hårdvara och maximera återkommande intäkter genom intäkter från 
programvara och mönster. För att stödja en sådan omvandling utvecklar Anoto en ny 
programvaruplattform för att komplettera den befintliga lösningen Anoto Live Forms (ALF). Den nya 
plattformen Anoto Live Forms (ALF) är i första hand inriktad på stora företag. Den ökar både 
skalbarheten och lättheten att integrera i en kunds eget system.  

Tidigare hade Anoto olika plattformar, olika utvecklingsverktyg för mjukvaruutvecklare (SDK) samt olika 
firmware i Livescribe, Anoto Korea och Anoto. Trots att alla tre plattformarna använde Anoto-teknologi, 
kunde olika pennor inte tillsammans använda Anotos mönster och mobilappar. Dubblering av 
kostnader för att upprätthålla de olika plattformarna var oundviklig. Med den nya penn-plattformen 
har Anoto till slut uppnått full konvergens och integrering, vilket kommer att göra det möjligt att minska 
den årliga kostnaden för att uppdatera och underhålla firmware, mobilplattform och 
utvecklingsverktyg för mjukvaruutvecklare (SDK). Hittills har vi varit tvungna att uppdatera tre olika 
plattformar när det funnits en uppdatering av IOS eller Android.  

Även om det var ett medvetet beslut, minskade våra intäkter betydligt under Q4. Trots en sådan 
nedgång i intäkter skulle vi ha uppnått ett blygsamt rörelseresultat på 46 KUSD innan vi kostnadsförde 
1,9 MUSD i engångskostnader. Viktiga inslag i denna kostnad utgörs av 1,2 MUSD avseende 
immateriella tillgångar, 223 KUSD för nedskrivning av osäkra fordringar samt 385 KUSD för 
avgångsvederlag för personer i företagsledningen som lämnat och löner till anställda.  
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UTSIKTER OCH FRAMTIDA STRATEGI 
 

"De resonliga anpassar sig till världen; 
De oresonliga envisas med att försöka anpassa världen till sig själva. 

Därför är alla framsteg beroende av de oresonliga." 
George Bernard Shaw 

 

Anoto går in i en ny utvecklingsfas och jag är mycket stimulerad av utsikterna för Anoto under 2018. Vi 
gjorde betydande framsteg när det gällde ADNA. Vi nådde till exempel ett avtal om användning av 
ADNA vid paketering med ett bolag som tillverkar golfbollar med eget varumärke för en av världens 
största varuhuskedjor för försäljning exklusivt till medlemmar. I det här fallet kommer ADNA att 
tillhandahålla en färskhetsindikator för kunderna och möjligheter till snabb beställning liknande 
konceptet bakom Amazons köpknappar Amazon Dash. Detta är en första ingång till denna världskända 
detaljist och vi hoppas kunna övertyga dem att använda ADNA inom andra områden, t.ex. livsmedel 
och vitaminer. Liknande spännande projekt diskuteras aktivt med flera branschdominerande kunder i 
Asien och USA samt med olika myndigheter i Japan. 

Biometrisk penna 
Under Q1 2018 påbörjade vi förberedande marknadsföring av en biometrisk penna som inkorporerar 
en sensor för fingeravtryck (fingerprint sensor) och mottagandet har varit överväldigande. Vi inbjöds 
av ett stort japanskt företag att visa upp vår prototyp av denna biometriska penna på deras utställning 
i april. De avsätter en monter för vår biometriska penna innan kommersiell tillverkning påbörjas under 
andra hälften av året. Det är ett lämpligt tillfälle att lansera den förberedande marknadsföringen av 
den biometriska pennan i Japan, på grund av skandalen med Nissan Motors som ledde till att 1,21 
miljoner fordon återkallades till en kostnad på 25 miljarder yen (222 MUSD). Anledningen till 
återkallandet var, enligt Nissan, "upptäckten att slutinspektioner av fordon inte utfördes av 
auktoriserade tekniker”. 

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

Anoto Cocoon 
Den kanske intressantaste utvecklingen har skett inom "miljonförsäljningsprojektet" som jag beskrev i 
den senaste rapporten för Q3. Vi har nu döpt om detta projekt till Anoto Cocoon. Ett exempel på detta 
är ett MIT-anknutet företag i startfasen där vår penna används för att diagnosticera Alzheimer och vid 
tidig upptäckt av demens. Det fick klartecken från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA i 
januari 2018 att marknadsföra sina produkter. Vi har ett arrangemang för vinstdelning med företaget 
och räknar med att erhålla royaltyintäkter när de kommer att påbörja lansering under 2018. Det fick 
också The Not Impossible Connectivity Award 2018. Vår Live Pen 2 är nu en medicinteknisk produkt 
som registrerats hos amerikanska FDA.  

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

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

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

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

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

 

 
Joonhee Won 

VD, Anoto Group AB (publ) 
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ANOTO-KONCERNEN UNDER FJÄRDE KVARTALET 2017  
Den totala försäljningen under kvartalet uppgick till 26 MSEK (68 MSEK) och rörelseresultatet uppgick 
till -16 MSEK (-54 MSEK).  

Kvartalet har påverkats av flera extraordinära poster, t.ex. engångskostnader relaterade till den 
återstående omstruktureringskostnaden på 5,2 MSEK och extra avskrivningar på 10,5 MSEK avseende 
rörelsefrämmande immateriella tillgångar. Totalt sett hade dessa extraordinära poster en negativ 
inverkan motsvarande 16,4 MSEK under kvartalet.  

Utan den negativa inverkan av dessa extraordinära poster, nådde bolaget i själva verket break-even 
under kvartalet.  

Omstruktureringsinsatser och kostnadsminskande insatser under 2017 återspeglas positivt i det 
ekonomiska resultatet genom att Bolaget räknar med att minska kvartalsvisa omkostnader till mindre 
än 20,0 MSEK framöver.  

Nettokassaflödet efter finansiell verksamhet uppgick till 11,3 MSEK (-2,1 MSEK). Investeringar i fasta 
tillgångar uppgick till 24,5 MSEK (0,6 MSEK) inbegripet kapitaliserade utgifter på 24,3 MSEK (0,0 
MSEK). 
 

Nettoomsättning per intäktskategori 2017 2016 2017 2016

MSEK Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec Jan-Dec

Licenser och Royalty 10 2 36 11

Digitala pennor 16 49 132 196

Övrigt 0 17 5 29

Totalt 26 68 173 236  
 

Sammanfattning per kvartal 2017 2017 2017 2017

4Q 3Q 2Q 1Q

Nettoomsättning, MSEK*  26  49  46  68

Bruttomarginal, % 48% 43% 35% 34%

Rörelsekostnader, MSEK -29 -14 -48 -77

Rörelseresultat, MSEK -16 7 -32 -33

EBITDA, MSEK -5 7 -27 -42

Periodens resultat, MSEK -13 1 -37 -56

* Definierad enligt IFRS  
 

REDOVISNINGSPRINCIPER 
Denna delårsrapport upprättades i enlighet med IAS 34, delårsrapportering och tillämpliga delar av 
årsredovisningslagen (ÅRL). Upplysningar enligt IAS 34 presenteras antingen i kommentarer eller på 
annan plats i rapporten. Delårsrapporten för moderbolaget upprättades i enlighet med kapitel 9 i 
årsredovisningslagen. Information om redovisningsprinciper som tillämpats återfinns i 
årsredovisningen för 2016. De redovisningsprinciper som tillämpats i delårsrapporten, och de 
bedömningar som gjorts, överensstämmer med dem som tillämpats i årsredovisningen för 2016, med 
undantag för redovisning enligt ESMA:s riktlinjer för kompletterande finansiella nyckeltal, som 
tillämpas från och med den 3 juli 2016 och inbegriper upplysningar gällande finansiella nyckeltal, som 
inte definieras enligt IFRS.  
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Inga nya eller ändrade standarder har påverkat koncernens finansiella ställning, resultat, kassaflöden 
eller upplysningar. De nya och omarbetade finansiella standarder och tolkningar som utgivits av 
International Accounting Standards Board (IASB) och IFRS Interpretations Committee (IFRIC), men som 
endast träder i kraft för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2018 eller senare, har ännu inte börjat 
tillämpas av koncernen.  
 
Goodwill som uppkommit vid konsolidering granskades för nedskrivningsbehov under kvartalet. Inga 
ytterligare avsättningar för nedskrivning av goodwill ansågs nödvändiga under 2017. I den utgående 
balansen för goodwill ingår värdet för Anoto Ltd med 18,6 MSEK, Anoto Korea med 37,6 MSEK och 
Livescribe med 97,0 MSEK. 

INVESTERINGAR  
Under Q4 2017 investerade Anoto 24,5 MSEK i ytterligare produktutvecklingskostnader kapitaliserade 
som immateriella tillgångar. Syftet med detta projekt är att utveckla nya pennor och leverera en 
framtida gemensam pennplattform för koncernen.  

FINANSIERING 
Under Q4 placerade Anoto ej säkerställda konvertibler med förfallodag under 2019 och erhöll 40,3 
MSEK. Under detta rapportkvartal konverterade också Anoto 11,4 MSEK av obligationer som 
emitterats under föregående kvartal och emitterade 2 835 706 nya aktier i Anoto Group AB. 

RISKFAKTORER OCH OSÄKERHETER 
Ledningen och styrelsen anser att kassaflödet kommer att stödja den pågående verksamheten under 
de kommande tolv månaderna. Bolaget skulle kunna söka ytterligare finansiering i händelse av nya 
strategiska projekt. 

REDOVISNING PER RÖRELSEGREN  
Under året har koncernen omorganiserats för att bli en enhetlig, global aktör på marknaden. Därmed 
är de tidigare rapporterade segmenten inte längre aktuella. I stället kategoriseras koncernens 
kostnader utifrån funktion, och tillämpas på koncernen som helhet. Det finns följaktligen ingen 
jämförbar finansiell information för äldre tillämpningsområden, och koncernen har därför valt att 
avsluta denna rapportering. Anoto kommer att ta fram lämplig rapportering per rörelsegren när 
omorganisationen är avslutad. 

MEDARBETARE 
Den 31 december 2017 hade Anoto Group totalt 35 medarbetare jämfört med 96 vid utgången av 2016.  

MODERBOLAGET 
Anoto Group AB är ett rent holdingbolag med ett begränsat antal koncernstabsfunktioner.  

AKTIEDATA  
Anoto-aktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic Small Cap-lista i Stockholm. Den 4 oktober 2017 har 
Anoto genomfört en aktiesammanläggning (1:30). Det totala antalet aktier vid slutet av perioden var 
102 067 130.  

TRANSAKTIONER OCH AKTIVITETER EFTER DEN 31 DECEMBER 2017 
Den 18 januari 2018 konverterade Anoto 2,0 MSEK av de konvertibla obligationerna som emitterades 
i juli 2017, och emitterade 512 820 nya aktier i Anoto Group AB. Efter konverteringen uppgår de 
utestående konvertibla obligationerna till 42,3 MSEK.  
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JURIDISKA TVISTER  
Anoto är fortsatt svarande i en process där en stämningsansökan inlämnats av teknikföretaget 
APOLOGIC Information Applications till domstolen för handelsärenden vid St. Malo Commercial 
Court. Anoto anser att den talan som väckts av APOLOGIC avseende påstådda brott mot handelsavtal 
helt saknar grund, och att domstolen dessutom saknar jurisdiktion över Anoto. Anotos advokater är 
optimistiska beträffande sannolikheten för att Anoto har framgång. 

 

●      ●       ● 

  

 

 

KALENDER FÖR 2018  

Årsredovisning – 31 mars 2018 
Bolagsstämma – 15 maj 2018 

Gå till WWW.ANOTO.COM/INVESTORS för aktuell information.  

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION 
 
Vänligen kontakta:  

Joonhee Won, VD 
E-post: ir@anoto.com  

 

Anoto Group AB (publ.) org. nr. 556532-3929  
Flaggan 1165 
116 74 Stockholm, Sweden 
www.anoto.com 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om 
värdepappersmarknaden.  Informationen lämnades genom ovanstående 
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 februari kl. 08.45 CET. 
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FINANSIELLA RAPPORTER 
 

 

Rapport över totalresultat i sammandrag

2017 2016 2017 2016

TSEK Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec Jan-Dec

Nettoomsättning 26 451 67 617 173 010 235 657

Kostnad sålda varor / tjänster -13 686 -44 545 -102 088 -156 264

Bruttovinst 12 765 23 072 70 922 79 393

Försäljnings, administrations- och forskningskostnader -26 998 -78 742 -107 312 -344 348

Övriga rörelseposter -1 745 1 396 -188 4 602

Rörelseresultat -15 978 -54 273 -36 578 -260 353

Övriga finansiella poster 1 523 -2 613 -19 623 -7 317

Resultat före skatt -14 455 -56 886 -56 201 -267 670

Skatt 1 908 1 220 3 257 4 445

Periodens resultat -12 547 -55 666 -52 944 -263 225

Periodens resultat hänförligt till:

Moderbolagets ägare -12 400 -52 638 -52 809 -255 625

Innehav utan bestämmande inflytande -147 -3 029 -135 -7 600

Periodens summaresultat -12 547 -55 667 -52 944 -263 225

Övrigt totalresultat 

Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter -3 458 4 854 9 316 -1 283

Periodens Övrigt totalresultat -3 458 4 854 9 316 -1 283

Periodens Summa totalresultat -16 005 -50 812 -43 628 -264 508

Periodens totalresultat hänförligt till:

Moderbolagets ägare -15 858 -48 076 -43 493 -258 182

Innehav utan bestämmande inflytande -147 -2 737 -135 -6 326

Periodens Summa totalresultat -16 005 -50 813 -43 628 -264 508

Nyckeltal  

Bruttomarginal 48.3% 34.1% 41.0% 33.7%

Rörelsemarginal Neg Neg Neg Neg

Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) -0.16 -0.66 -0.49 -4.43

Genomsnittligt antal utestående aktier före och efter utspädning 101 111 621 77 466 642 89 117 341 59 757 044  
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Rapport över finansiell ställning i sammandrag för koncernen
TSEK 2017-12-31 2016-12-31

Immateriella tillgångar 255 282 236 810

Materiella anläggningstillgångar 3 404 8 414

Finansiella anläggningstillgångar 18 318 18 855

Summa anläggningstillgångar 277 003 264 079

Varulager 51 766 49 478
Kundfordringar 27 747 34 825

Övriga omsättningstillgångar 11 429 35 356

Summa kortfristiga fordringar 39 176 70 181

Likvida medel, inkl kortfristiga placeringar 31 664 5 553

Summa omsättningstillgångar 122 606 125 212

Summa tillgångar 399 609 389 291

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 276 284 213 258

Innehav utan bestämmande inflytande -583 -1 689

Summa eget kapital 275 701 211 569

Låneskulder 44 449 28 000

Långfristiga avsättningar 3 289 6 900

Övriga långfristiga skulder  0  131

Summa långfristiga skulder 47 737 35 031

Kortfristiga avsättningar  242 1 312

Kortfristiga lån 11 309 29 018

Övriga kortfristiga skulder 64 621 112 361

Summa kortfristiga skulder 76 171 142 691

Summa Eget kapital och skulder 399 609 389 291  
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Rapport över förändringar i koncernens eget kapital i sammandrag
Övrigt Innehav utan

Pågående tillskjutet Balanserade Summa Eget bestämmande Total Eget

TSEK Aktiekapital emission kapital Reserver vinstmedel kapital inflytande kapital

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

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

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

Summa totalresultat  0  0  0 -2 557 -255 625 -258 182 -6 326 -264 508

Nyemission 22 859 137 680 160 539 160 539

Pågående nyemission  12  854  866 -866  0

Förvärv 2 894 35 939 38 833 38 833

Konvertering av skuld -6 724 -6 724 -6 460 -13 184

Förlust av bestämmande inflytande 21 693 21 693

 0

Utgående balans 31 december 2016 46 817  24  1 117 530 -11 074 -940 039 213 258 -1 689 211 569

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

Övrigt totalresultat 9 316 9 316 9 316

Summa totalresultat  0  0  0 9 316 -52 809 -43 493 -135 -43 628

Ändring hänförlig till tidigare år -3 364 -3 364 -3 364

Pågående förvärv av XMS 1)  57 -24 -1 274 -1 241 1 241  0

Konvertering av skuld - 8 maj 4 415 25 385 29 800 29 800

Privat placering - 8 maj 4 250 39 673 43 923 43 923

Konvertering av skuld - 29 sep 4 000 22 000 26 000 26 000

Konvertering av skuld - 31 okt 1 701 9 699 11 400 11 400

Eget kapital  31 december 2017 61 240  0  1 213 013 -1 758 -996 211 276 284 -583 275 701  
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Rapport över kassaflöden för koncernen i sammandrag
2017 2016 2017 2016

TSEK Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec Jan-Dec

Resultat efter finansiella poster -14 456 -56 887 -56 201 -267 670

Avskrivningar & nedskrivningar 10 856 12 627 15 835 70 736

Övriga poster som inte ingår i kassaflödet -3 383 -7 185 15 912 -12 866

Poster som inte ingår i kassaflödet 7 473 5 442 31 747 57 870

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

rörelsekapital -6 983 -51 445 -24 454 -209 800

Förändring av rörelsefordringar 24 634 11 279 33 801 63 899

Förändring av varulager -1 662 15 720 -2 288 20 298

Förändring av rörelseskulder -20 551 -32 460 -52 552 -38 209

Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 562 -56 906 -45 493 -163 812

Immateriella tillgångar -24 329 1 102 -38 500 -26 380

Materiella tillgångar -184 -472 -295 -6 817

Försäljning av andelar i intressebolag  0 1 700  0 1 700

Finansiella tillgångar -48 -3 694 537 -16 962

Kassaflöde från inversteringsverksamheten -24 561 -1 364 -38 258 -48 459

Summa kassaflöde före finansiering -29 123 -58 270 -83 751 -212 271

Nyemission  0 12 746 43 923 160 539

Konvertibelt lån 40 300 28 000 74 449 28 000

Förändring av långfristiga skulder 112 15 385 -8 510 17 656

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 40 412 56 131 109 862 206 195
Periodens kassaflöde 11 289 -2 139 26 111 -6 076

Likvida medel vid periodens början 20 375 7 692 5 553 11 629

Likvida medel vid periodens slut 31 664 5 553 31 664 5 553  
 
 
 

Nyckeltal
2017 2016 2017 2016

TSEK Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec Jan-Dec

Periodens kassaflöde 11 289 -2 139 26 111 -6 076

Kassaflöde före och efter utspädning (SEK)  1  0.11 -0.03 0.29 -0.10

Genomsnittligt antal utestående aktier före och efter utspädning  101 111 621  77 466 642  89 117 341  59 757 044

2017-12-31 2016-12-31

Soliditet 69.1% 54.8%

Antal aktier  102 067 130  78 027 737

Eget kapital per aktie (SEK)  2.71 2.73
1    Nyckeltal avseende Kassaflöde per aktie är baserat på vägt genomsnittligt antal aktier och utestående teckningsoptioner för respektive post. 

     Endast teckningsoptioner där nuvärdet på teckningskursen är lägre än stamaktiens verkliga värde ingår i underlaget.  
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

2017 2016 2017 2017

TSEK Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec Jan-Dec

Nettoomsättning  0 4 965  0 13 681

Bruttovinst  0 4 965  0 13 681

Administrationskostnader -5 980 -5 108 -12 212 -13 184

Rörelseresultat -5 980 - 143 -12 212  497

Resultat från andelar i dotterföretag  0 -1 000 -100 -151 000

Finansiella poster -1 613  593 -1 055  748

Periodens resultat -7 594 -550 -13 368 -149 755

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

TSEK 2017-12-31 2016-12-31

Immateriella tillgångar 6 015 47

Finansiella anläggningstillgångar 300 028 421 912

Summa anläggningstillgångar 306 043 421 959

Övriga kortfristiga fordringar 270 788 231 347

Likvida medel, inkl kortfristiga placeringar 13 911 303

Summa omsättningstillgångar 284 699 231 650

Summa tillgångar 590 742 653 609

Eget kapital 530 456 445 314

Övriga långfristiga skulder 2 353 153 549

Långfristiga lån 44 449 28 000

Kortfristiga lån  0 15 138

Övriga kortfristiga skulder 13 484 11 608

Summa Eget kapital och skulder 590 742 653 609  
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Not 1  - Finansiella instrument

Koncernen 31 december 2017

Lån och 
kundfordringar

Finansiella tillgångar 
som kan säljas

Andra finansiella 
skulder

Summa redovisat 
värde

Verkligt värde

Finansiella placeringar 0 0

Långfristiga fordringar 1 355 1 355 1 355

Kundfordringar 27 747 27 747 27 747

Övriga fordringar 0 0

Likvida medel 31 664 31 664 31 664

Långfristiga placeringar och värdepappersinnehav 16 962 16 962 16 962

Tillgångar 60 767 16 962 0 77 729 77 729

Låneskulder 55 758 55 758 55 758

Leverantörsskulder 38 857 38 857 38 857

Övriga skulder 10 057 10 057 10 057

Skulder 0 0 104 671 104 671 104 671

Koncernen 31 december 2016

Lån och 
kundfordringar

Finansiella tillgångar 
som kan säljas

Andra finansiella 
skulder

Summa redovisat 
värde

Verkligt värde

Finansiella placeringar 0 0

Långfristiga fordringar 1 892 1 892 1 892

Kundfordringar 34 825 34 825 34 825

Övriga fordringar 0 0

Likvida medel 5 553 5 553 5 553

Kortfristiga placeringar och värdepappersinnehav 16 692 16 962 16 962

Tillgångar 42 270 16 692 0 59 232 59 232

Låneskulder 57 019 57 019 57 019

Leverantörsskulder 64 621 64 621 64 621

Övriga skulder 9 769 9 769 9 769

Skulder 0 0 131 409 131 409 131 409

Upplysningar om hur verkligt värde bestäms 

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

Nivå 2: Utifrån direkt eller indirekt observerbara 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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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 finansiella mått på samma sätt är de inte alltid jämförbara bolag emellan. 
Dessa finansiella mätetal ska inte anses vara ett substitut för de mätetal som definieras enligt IFRS.  
 
Definitioner av de kompletterande mätetal som används av Anoto Group och som inte definieras under IFRS presenteras 
nedan. 
 
BRUTTOMARGINAL 
Bruttoresultat som ett procenttal av nettoomsättningen. Bruttoresultat definieras som nettoförsäljning minskat med 
kostnader för sålda varor. 
 
RÖRELSERESULTAT 
Bruttoresultat minus försäljnings-, administrations- och utvecklingskostnader samt övriga rörelseintäkter/ - kostnader. 
 
RÖRELSEMARGINAL 
Rörelseresultat 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 för avskrivningar. 
 
EBITDA anses vara ett användbart mått för koncernen därför att det ger en uppskattning av det underliggande operative 
kassaflödet genom eliminering av avskrivningarna. Nedan visas en jämförelse mot koncernens rörelseresultat. 
 
 
 

2017 2016 2017 2016

TSEK Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec Jan-Dec

Rörelseresultat -15 978 -54 273 -36 578 -260 353

Avskrivningar och nedskrivningar 10 856 12 627 15 835 70 736

EBITDA -5 122 -41 646 -20 743 -189 617

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


