
 

DELÅRSRAPPORT 

Januari – September 2019 

© 2019 ANOTO 

 



 

Anoto Group AB (publ) 
Delårsrapport januari – september 2019                                                                                                                                          

2 / 17 

 

 

Anoto Group AB (publ) är världsledande inom digitala 
skriv- och ritlösningar. Anoto utvecklar digitala pennor 
och har tagit fram en programvara med en unik teknisk 
avläsning. Anoto använder sin tekniska lösning, 
mönster, sin optik och sin bildbearbetande expertis för 
att knyta samman den analoga och digitala världen. Två 
programvarulösningar har lanserats vilka baseras på 
den egenutvecklade teknologin. Huvudkontoret finns i 
Stockholm och Anoto har 50 anställda.   
 
Anoto Group AB är noterat på Nasdaq Stockholm 
(ANOT) och omsatte 116 MSEK under 2018. För mer 
information www.anoto.com. 

 

http://www.anoto.com/
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DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2019  
 

 
Tredje kvartalet 2019 

• Intäkterna minskade något till 27 MSEK (28) 

• Bruttomarginalen ökade till 46 procent (44) 

• Rörelseresultatet uppgick till -14 MSEK (-13) 

• Resultat per aktie före och efter utspädning förbättrades till -0,14 SEK (-0,26) 

 
Januari – september 2019 

• Intäkterna minskade till 81 MSEK (89) 

• Bruttomarginalen uppgick till 50 procent (51) 

• Rörelseresultatet uppgick till -36 MSEK (-11)  

• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,23 SEK (-0,23) 

• Riktad nyemission om 16 554 030 aktier genomfördes, cirka 15 MSEK tillfördes i nytt kapital 

• Händelser efter rapportperiodens utgång 

o Riktad nyemission om 12 milj aktier, cirka 14 MSEK i nytt kapital  

o Ett treårigt avtal har ingåtts värderat till 690 TSEK (72 000 USD), det första 
intäktsgenerande avtalet avseende utbildningslösningen KAIT 

o Pilotavtal med ytterligare skolor avseende KAIT plattformen, totalt 78 000 elever testar 
för närvarande KAIT 

o En investering om 3 MUSD för 16,67 procent av Knowledge AI Inc, Anotos dotterbolag 
inom utbildning, vilket värderar dotterbolaget till 18 MUSD motsvarande 173 MSEK. 
Köpeskillingen kommer att användas till att finansiera den framtida expansionen av 
KAIT.        

 

Nyckeltal 2019 2018 <> % 2019 2018 <> % 2018 

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

Nettoomsättning, MSEK* 27 28 -4% 81 89 -9% 116 

Bruttoresultat* 13 12 0% 40 45 -11% 37 

Bruttomarginal, % 46% 44% 0% 50% 51% 0% 32% 

Rörelseresultat, MSEK -14 -13 -5% -36 -11 -242% -132 

Rörelsemarginal, % Neg Neg 0% Neg Neg 0% Neg 

EBITDA, MSEK -11 -11 0% -29 -8 -249% -47 

Periodens resultat, MSEK* -8 -14 44% -7 2 -571% -116 

Resultat per aktie               

före och efter utspädning, SEK* -0,14 -0,26 48% -0,23 -0,23 1% -1,16 

Periodens kassaflöde, MSEK* 0 -6 101% -3 -27 88% -26 

Likvida medel vid periodens slut, MSEK* 2 5 -54% 2 5 -54% 5 

* Definierad enligt IFRS            

 



 

Anoto Group AB (publ) 
Delårsrapport januari – september 2019                                                                                                                                          

4 / 17 

 

 

VD kommentar 
Under tredje kvartalet var såväl nettoomsättningen som EBITDA för koncernen mer eller mindre i nivå 
med motsvarande period föregående år och även sekventiellt, dvs jämfört med andra kvartalet 2019. 
EBITDA har belastats något av kostnader relaterade till uppbyggnaden av sälj- och marknads-
organisationen i USA relaterad till KAIT. Under niomånadersperioden belastades EBITDA därtill av 
fortsatta utvecklingskostnader för Livescribe och KAIT.  

I linje med att vi bygger upp ett tekniskt team i USA har vi också etablerat ett amerikanskt företag, 
Knowledge AI Inc, för att därmed öka skalbarheten avseende Anotos utbildningslösning Knowledge AI 
Technology (KAIT). Vi har lyckats rekrytera ett antal topptalanger till bolaget och också knutit till oss ett 
framstående ”advisory board”, bestående av forskare inom artificiell intelligens och datavetenskap från 
MIT och Columbia University. Efter rapportperiodens utgång har vi ingått ett antal pilotavtal med 
skolor, vilket gör att vi nu har nästan 78 000 elever i USA samt vid en privat skola i Sverige som testar 
KAIT. Utvärderingen av dessa ”piloter” startade i september, och de initiala kommentarerna som vi har 
tagit del av är överväldigande positiva.  

Efter rapportperiodens utgång, i början av november, slöts ett treårigt licensavtal avseende KAIT med 
Shidae Injae, ett av de största och snabbast växande utbildningsföretagen på den mycket 
konkurrensutsatta utbildningsmarknaden i Sydkorea. Avtalet har ett värde om 690 TSEK (72,000 USD). 
Jag är väldigt glad över att så snabbt efter den kommersiella lanseringen i augusti se de första 
intäkterna från KAIT, ett tydligt bevis för mjukvarans värde och marknadens behov av en sådan 
mjukvara inom utbildningsindustrin. Jag är oerhört stolt över det hårda arbete som vårt fantastiska 
team har lagt på att så snabbt göra KAIT en produkt på marknaden som möjliggör en verkligt 
individualiserad inlärning. Det är en revolutionerande produkt och det är min fulla övertygelse att det 
kommer ändra utbildningen globalt.  

Ökningen av produktionen i Sydkorea tog längre tid än förväntat vid flytten av tillverkningen av Echo-
pennan från Kina till Sydkorea. Detta medförde att den förväntade återhämtningen av försäljningen 
under tredje kvartalet uteblev. Vi var tvungna att annullera ett antal orders från Amazon och lägga en 
del i orderstocken. Vi kunde bara fullfölja 25 procent av orderna från Amazon under tredje kvartalet 
avseende Echo-pennan och vi förväntar oss därför tillväxt inom Livescribe-segmentet under de 
kommande kvartalen på grund den uppdämda efterfrågan. Efterfrågan på Aegir-pennan visar på en 
viss återhämtning och stabilisering i takt med uppdateringarna av mobil-apparna. Apple Desktop 
mjukvaran lanserades i slutet av augusti och Windows desktop lanserades i slutet av september.  

Enterprise Form utvecklades i linje med motsvarande period föregående år. Vi har nyligen uppdaterat 
AP-701 vilken mottogs väl av våra kunder. Vi har också introducerat livstidslicenser vilket var mycket 
populärt.  

Inom OEM-segmentet, har vår främsta kund, Kyowon, under första och andra kvartalet totalt beställt 
20 000 pennor och under tredje kvartalet levererade vi ytterligare 11 300 pennor.  

På måndagen före den här rapporten, tillkännagav vi att en internationell investerare har förvärvat 
16,67 procent av Knowledge AI Inc för ett totalt belopp om 3 MUSD, vilka kommer att användas till att 
finansiera tillväxten och expansionen av KAIT-mjukvaruplattform. Detta är ett starkt bevis för vår 
produkts potential och jag kan försäkra att Anoto verkligen är i ett intressant skede. Vi kommer nu 
fokusera våra insatser på att fortsätta kommersialisera KAIT samtidigt som vi säkerställer att den övriga 
verksamheten levererar enligt plan. 

Joonhee Won 
VD, Anoto Group AB (publ) 
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Koncernens finansiella utveckling  

Tredje kvartalet  
 
Nettoomsättning och resultat  
Nettoomsättningen minskade något under kvartalet till 27 MSEK (28). Samtliga segment redovisade i 
princip oförändrade intäkter. Bruttomarginalen ökade till 46 procent (44) tack vare initiativet att se 
över produktionskostnaderna för pennor. Rörelseresultatet var något sämre -14 MSEK (-13) vilket 
beror på KAITs lansering till följd av ökade personalkostnader i samband med uppbyggnaden av den 
tekniska organisationen i USA. 

Finansiella poster 
För koncernen uppgick finansnettot till 6 MSEK (-1). Det positiva finansnettot beror på en för Anoto 
gynnsam valutautveckling mellan SEK och USD.  

Periodens resultat 
Resultatet för perioden förbättrades jämfört med motsvarande period föregående år till -8 MSEK  
(-14), vilket motsvarar ett resultat per aktie om -0,14 SEK (-0,26) såväl före som efter utspädning.  

  

Januari – september  

 
Nettoomsättning och resultat  
Nettoomsättningen minskade till 81 MSEK (89) under perioden som en följd av ovan nämnda 
produktionsproblem inom Livescribe vilket medförde lägre levererade volymer samt lägre försäljning 
inom OEM. Bruttomarginalen minskade något till 50 procent (51) som en följd av vissa reklamationer 
samt högre skatt på frakt från Kina. Rörelseresultatet minskade till -36 MSEK (-11) som en följd av 
byggandet av säljorganisationen i USA och Korea i syfte att lansera KAIT samt fortsatta investeringar i 
R&D avseende KAIT och Livescribe.  

Finansiella poster 
För koncernen uppgick finansnettot till 29 MSEK (12). Det positiva finansnettot beror framförallt på 
en för Anoto gynnsam valutautveckling i SEK och USD.  

Periodens resultat 
Resultatet för perioden uppgick till -7 MSEK (2), vilket motsvarar ett resultat per aktie om -0,23 SEK  
(-0,23) såväl före som efter utspädning.  

Investeringar och finansiell ställning  
Under kvartalet investerade Anoto -5,3 MSEK och under delårsperioden summerade investeringarna 
till -17,6 MSEK. Investeringarna avser utveckling av nya produkter (Aegir), mjukvara (Livescribe+) 
samt investeringar i det nya området KAIT.  

 
Kassaflöde 
Kassaflödet från den operativa verksamheten uppgick till -7,7 MSEK (-16,6) under kvartalet och -4,6 
MSEK (-26,7) under niomånadersperioden. Förbättringen förklaras främst av den positiva 
utvecklingen i kundfordringar som härrörs ur snabbare betalningar och betydligt lägre DSO 
(genomsnittlig kredittid). 
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Utveckling per segment 
Verksamheten redovisas och följs upp i segmenten Livescribe, Enterprise forms och OEM 

Nettoomsättning per 
segment 2019 2018 <> % 

MSEK Jul-Sep Jul-Sep   

Livescribe 14 15 -9% 

Enterprise Forms  4 4 -3% 

OEM 9 9 3% 

Totalt 27 28 -4% 

 

Nettoomsättning per 
segment 2019 2018 <> % 

MSEK Jan-Sep Jan-Sep   

Livescribe 41 45 -9% 

Enterprise Forms  21 21 -1% 

OEM 19 23 -16% 

Totalt 81 89 -9% 

 
Livescribe 
Segmentet tillhandahåller konsumentprodukter för digitala anteckningar, dvs handskrivna/analoga 
anteckningar och dokument vilka konverteras till digitala anteckningar som kan lagras och delas i 
molnet. Livescribe+ och mjukvara för såväl mobilen som laptop är också tillgängliga för kunder. 
Försäljning sker framförallt i USA men också i en växande takt i Europa och APAC (Asien-
Stillahavsregionen).Tillverkningen av pennor sker i Sydkorea.   
Nettoomsättningen minskade något till 14 MSEK (15). Under kvartalet flyttades produktionen av 
”Echo Pen” från Kina till Sydkorea. Som ovan nämnt tog ökningen av produktionen i Sydkorea längre 
tid än förväntat vilket medförde att vissa ordervolymer blev tvungna att annulleras. Flytten var helt 
slutförd och störningarna avhjälpta i slutet av tredje kvartalet. Livescribe mjukvara följer fortfarande 
förbättringskurvan. Nya uppdateringar för mobila applikationer släpptes under kvartalet.  

Nettoomsättningen minskade till 41 MSEK (45) för niomånadersperioden som en följd av 
produktionsproblem och negativa produktrecensioner avseende den föregående generationen av 
Aegir-pennan och -mjukvara. Trots detta har ”Aegir Professional Pen” lyckats upprätthålla 
momentum.  

Enterprise forms 
Segmentet tillhandahåller digitalisering och automatisering av rutiner. Erbjudandet till kund 
innehåller såväl hårdvara som mjukvara och gör det möjligt för kunden att fylla i t ex ett 
pappersformulär med en Anoto-penna och därefter konvertera till digitalt direkt. Kunderna är spridda 
inom olika sektorer så som inom läkemedel och sjukvård, detaljhandel, logistik, finansiella tjänster 
samt inom den publika sektorn.  

 
Nettoomsättningen för det tredje kvartalet var oförändrad och uppgick till 4 MSEK (4). Den nyligen 
lanserade och uppdaterade AP-701 har blivit väl mottagen och introduktionen av en livslång licens 
har blivit oerhört uppskattat.  

Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till 21 MSEK (21). Under perioden lanserades 
en ny penna med utökat minne inom segmentet.  
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OEM 
Segmentet är underleverantör av pennor med teknik samt annan hårdvara såsom dockningsstationer 
vilka anpassas efter kundens önskemål och marknadsförs under kundens varumärke. Största kund 
inom detta segment är det sydkoreanska företaget Kyowon.  

Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 9 MSEK (9) vilket var i linje med motsvarande 
period föregående år.  

Nettoomsättningen för niomånadersperioden minskade till 19 MSEK (23) som en konsekvens av en 
stor initial order av pennor i december 2018 till följd av att Kyowon gick över till AP701.   

MEDARBETARE 

Den 30 september 2019 hade Anoto Group totalt 50 heltidsanställda jämfört med 43 vid utgången av 
2018.  

JURIDISKA TVISTER  

Efter att ha säkrat en ”summary judgment” mot City Soft Ltd och mot en av dess ledande 
befattningshavare för intrång i Anotos immateriella rättigheter under 2018, har Anoto fortsatt 
rättstvisten genom att inlämna en förfrågan om skadestånd. 

               
RISKFAKTORER OCH OSÄKERHETER  
Anoto slutförde i september en mindre emission riktad mot ”family offices” och finanisella insti-
tutioner om sammanlagt 15 MSEK. Utöver detta har en riktad emission om 12 miljoner aktier 
motsvarande 14,04 MSEK (1 464 MUSD) till Soltworks Co. Ltd genomförts under det fjärde kvartalet 
till ett premium om 17,8 procent jämfört med marknadspris. 

Anoto har säkrat ytterligare 3 MUSD i kapital för att kunna självfinansiera ytterligare utvecklings-
kostnader för KAIT utbildningslösning. Denna transaktion genomfördes efter rapportperioden i slutet 
av November.  

Styrelsen anser att dessa kapitalanskaffningar såväl stärker stabiliteten i kassaflödet för Anoto som 
reducerar risken för finansiella svårigheter. 

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 RFR2.  
 
Information om redovisnings- och värderingsprinciper som tillämpats återfinns i årsredovisningen för 
2018. De redovisnings- och koncernprinciper som tillämpats och de bedömningar som gjorts i 
delårsrapporten överensstämmer med dem som tillämpades i årsredovisningen för 2018 med 
undantag för de redovisnings- och koncernprinciper som redogörs för nedan.  
 

IFRS 16 – LEASINGAVTAL 
Från och med den 1 januari 2019 tillämpar Anoto-koncernen den nya standarden IFRS 16 
Leasingavtal. IFRS 16 introducerar en enda redovisningsmetod för leasingavtal, vilket innebär att 
koncernens leasingavtal för kontor som tidigare kostnadsförts linjärt enligt IAS 17, nu redovisas i 
koncernbalansräkningen som en nyttjanderättstillgång och som en leasingskuld. 
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Koncernen har valt att tillämpa undantagen för leasingavtal där tillgångens underliggande värde är lågt 
och för kortfristiga leasingavtal innebärande att dessa leasingavtal kostnadsförs linjärt. Koncernen har 
valt att tillämpa partiell retroaktivitet varvid jämförande perioder inte räknas om och den eventuella 
ackumulerade effekten rapporteras som en justering av det ingående egna kapitalet 2019.   
 
Införandet av dessa principer var för första gången, i de finansiella rapporterna från 1 januari 2019 och 

det är den effekten som redovisas: 

TSEK 30/09/2019 
Tillgångar                      3 430 
Skulder                      3 100 
Periodens resultat 315 
Eget kapital 15 

 
 

MODERBOLAGET 

Anoto Group AB (publ) är ett holdingbolag med ett begränsat antal koncernstabsfunktioner. 
Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (3,5) för Anoto Group AB (publ) och för 
niomånadersperioden till 6,5 MSEK (10,3) av vilka större delen är försäljning till dotterbolag. 
Rörelseresultatet för moderbolaget uppgick under tredje kvartalet till 2,1 MSEK (0,2) och för 
niomånadersperioden till -3,8 (0,5). 

AKTIEDATA  

Anoto-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap-listan med ticker ANOT. Antalet aktier 
uppgick per den 30 september 2019 till 137 166 287 och antalet optioner till 7 957 307. Under 
kvartalet genomfördes en riktad nyemission om 16 554 030 aktier motsvarande cirka 15 MSEK i nytt 
eget kapital. Anotos ambition har varit att hålla ner storleken på emissionen och även rabatten. Trots 
dessa begränsningar såg svenska investerares, ”family offices” och finansiella institutioner intresse för 
Bolaget till emissionens framgångsrika slutförande. Likviden kommer att användas till att bygga upp 
ett lager med pennor, förbättra sälj- och marknadsnätverket samt att utveckla en ny penna för att 
ersätta den gamla ”Livescribe Echo pen”.  

FÖRÄNDRING I KONCERNLEDNINGEN 
Nuno Allen har tillträtt som tillförordnad CFO sedan Rui Sousa valde att lämna bolaget. En rekrytering 
i Sverige har påbörjats.  

EXTRA BOLAGSSTÄMMA 

En extra bolagstämma hölls den 3 juli 2019 varvid stämman fattade beslut om att utöka styrelsen från 
tre till sex ledamöter. Förutom sittande styrelse valdes Anders Sjögren, Steve Kim och Henrik 
Hammarskiöld till nya styrelseledamöter. Stämman beslutade vidare om arvode samt utställande av 
optioner till de nya styrelseledamöterna. Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att 
besluta om riktad nyemission av aktier av serie C samt bemyndigande för styrelsen att besluta om 
återköp av aktier av serie C.  

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG 
En riktad nyemission om totalt 12 miljoner aktier och cirka 14 MSEK i nytt kapital 

 
Ett treårigt licensavtal värt 690 TSEK (72 000 USD) har slutits och är det första intäktsgererande 
avtalet avseende utbildningslösningen KAIT. 
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Två nya pilotavtal beträffande KAIT-plattformen har slutits och innefattar mer än 25 000 elever. 

En investering om 3 MUSD har avtalats för 16,67 procent av Knowledge AI Inc, Anoto´s 
utbildningsdotterbolag, vilket värderar dotterbolaget till 18 MUSD motsvarande 173 MSEK. 
Köpeskillingen kommer att användas för den framtida expansionen av KAIT.  

ÅRSSTÄMMA 2020 

Årsstämman i Anoto Group AB (publ) kommer att hållas i Stockholm den 15 maj 2020.  

 

Stockholm den 29 november 2019 

 

Joonhee Won 
Vd och Koncernchef 
 

 

FINANSIELL KALENDER  
Bokslutskommuniké 2019 
28 februari 2020 

Årsredovisning 2019 
30 april 2020 

Delårsrapport januari - mars 2020 
29 maj 2020 

 

För mer information:  

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. Informationen lämnades 

genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 29 november 
2019, kl. 08:00 CET. 

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 – 30 september 2019. 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.  

 
Malmö den 29 november 2019 
 
Grant Thornton Sweden AB 
 
 
 
Mats Pålsson 
Auktoriserad revisor  
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FINANSIELLA RAPPORTER 
 
Koncernens totalresultat i 
sammandrag           

          

    2019 2018 2019 2018 2018 

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

Nettoomsättning 26 899 28 085 80 644 88 554 115 556 

Kostnad sålda varor/tjänster -14 397 -15 619 -40 202 -43 163 -78 097 

Bruttovinst   12 502 12 466 40 442 45 391 37 458 

            

Försäljnings-, administrations- och forskningskostnader -22 798 -25 406 -69 089 -58 227 -170 225 

Övriga rörelseposter -3 275 29 -7 642 2 222 606 

Rörelseresultat -13 571 -12 912 -36 288 -10 615 -132 160 

            

Finansiella poster 5 747 -979 28 996 12 170 13 137 

Resultat före skatt -7 824 -13 891 -7 292 1 555 -119 023 

            

Skatt    0 0 -34 0 3 174 

Periodens resultat -7 824 -13 891 -7 326 1 555 -115 850 

            

Periodens resultat hänförligt till:         

Moderbolagets ägare -7 824 -13 909 -7 326 1 522 -115 884 

Innehav utan bestämmande inflytande 0 19 0 34 35 

Periodens summaresultat -7 824 -13 891 -7 326 1 555 -115 850 

          

Övrigt totalresultat          
Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska 
verksamheter -8 670 559 -19 862 -10 390 2 429 

Vinst eller förlust vid värdering till verkligt värde för investering 0 -16 055 0 -16 055 -16 577 

Periodens Övrigt totalresultat -8 670 -15 496 -19 862 -26 445 -14 148 

Periodens Summa totalresultat -16 495 -29 387 -27 188 -24 890 -129 998 

          

Periodens totalresultat hänförligt till:         

Moderbolagets ägare -25 747 -29 406 -27 567 -24 924 -130 033 

Innehav utan bestämmande inflytande 375 19 379 34 35 

Periodens Summa totalresultat -16 495 -29 387 -27 188 -24 890 -129 998 

          

Nyckeltal:           

Bruttomarginal 46,5% 44,4% 50,1% 51,3% 32,4% 

Rörelsemarginal Neg Neg Neg Neg Neg 

Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) -0,14 -0,26 -0,23 -0,23 -1,16 

Genomsnittligt antal utestående aktier före och efter utspädning 120 672 895 112 654 950 120 612 257 108 902 645 112 429 281 
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Koncernens balansräkning i sammandrag 
       

TSEK 2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31 

      
Immateriella anläggningstillgångar 217 349 266 711 200 867 

Materiella anläggningstillgångar 6 837 4 066 3 233 

Finansiella anläggningstillgångar 1 701 1 968 2 166 

Summa anläggningstillgångar 225 887 272 746 206 265 

Varulager 24 026 50 777 24 561 

Kundfordringar 23 537 32 618 39 004 

Övriga omsättningstillgångar 6 180 14 628 9 055 

Summa kortfristiga fordringar 29 717 47 247 48 059 

Likvida medel 2 247 4 935 5 458 

Summa omsättningstillgångar 55 990 102 959 78 078 

Summa tillgångar 281 877 375 704 284 343 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 199 580 293 660 212 128 

Innehav utan bestämmande inflytande -169 -550 -548 

Summa eget kapital 199 411 293 110 211 580 

Låneskulder 2 304 2 149 2 149 

Långfristiga avsättningar 2 376 8 588 4 072 

Summa långfristiga skulder 4 680 10 737 6 221 

Kortfristiga lån 12 195 7 243 5 685 

Övriga kortfristiga skulder 65 590 64 614 60 856 

Summa kortfristiga skulder 77 786 71 857 66 541 

Summa Eget kapital och skulder 281 877 375 704 284 343 
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Rapport över förändringar i koncernens eget kapital i sammandrag

TSEK Aktiekapital

Pågående 

nyemission

Övrigt tillskjutet 

kapital Reserver

Balanserade 

vinstmedel

Summa Eget 

kapital

Innehav utan 

bestämmande 

inflytande

Totalt Eget 

kapital

Ingående balans 1 januari 2019 61,240 0 1,213,013 -1,758 -996,211 276,284 -583 275,701

Årets resultat -115,884 -115,884 35 -115,850

Övrigt totalresultat -14,148 -14,148 -14,148

Summa totalresultat 0 0 0 -14,148 -115,884 -130,033 35 -129,998

Konvertering av skuld - 16 jan 308 1,692 2,000 2,000

Konvertering av skuld - 6 mar 4,800 27,200 32,000 32,000

Konvertering av skuld - 14 mar 1,245 7,055 8,300 8,300

Riktad emission - 18 okt 4,774 18,803 23,578 23,577

Utgående balans 31 december 2018 72,367 0 1,267,764 -15,906 -1,112,096 212,129 -548 211,580

Justering vid första tillämpning av IFRS16 0 15 15 15

Ingående balans 1 januari 2019 72,367 0 1,267,764 -15,906 -1,112,081 212,144 -548 211,596

Årets resultat -7,326 -7,326 0 -7,326

Övrigt totalresultat -20,242 -20,242 379 -19,862

Summa totalresultat 0 0 0 -20,242 -7,326 -27,567 379 -27,188

Riktad emission - 1 sep 5,767 8,170 8,170

Riktad emission - 2 sep 4,165 5,900 5,900

Pågående riktad emission 933 933 933

Utgående balans 30 september 2019 82,299 933 1,271,902 -36,148 -1,119,406 199,580 -169 199,411
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Kassaflöden för koncernen i sammandrag 
  2019 2018 2019 2018 2018 

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

Resultat efter finansiella poster -7 824 -13 891 -7 326 1 555 -119 023 

Avskrivningar & nedskrivningar  2 142 1 539 7 138 2 253 84 943 

Övriga poster som inte ingår i kassaflödet -4 376 -12 702 -23 465 -26 445 -14 807 

           

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -10 059 -25 054 -23 652 -22 637 -48 887 

före förändring i rörelsekapital          

Förändring av rörelsefordringar -715 3 319 15 466 -8 070 -8 882 

Förändring av varulager 3 976 -1 648 535 989 27 205 

Förändring av rörelseskulder -855 6 921 3 038 5 050 4 005 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -7 653 -16 463 -4 613 -24 667 -26 559 

Immateriella anläggningstillgångar -5 149 -3 952 -16 483 -12 989 -19 333 

Materiella anläggningstillgångar 0 -901 -653 -1 357 -1 913 

Finansiella anläggningstillgångar -157 15 750 -465 16 349 -425 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -5 306 10 897 -17 600 2 004 -21 671 

Summa kassaflöde före finansiering -12 959 -5 566 -22 213 -22 663 -48 231 

Nyemission  15 003 0 15 003 0 23 577 

Lån 4 000 0 10 000 0 0 

Återbetalning av finansiella skulder -6 000 -54 -6 000 -4 066 -1 552 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 13 003 -54 19 003 -4 066 22 025 

Periodens kassaflöde 43 -5 620 -3 211 -26 728 -26 206 

Likvida medel vid periodens början  2 204 10 556 5 458 31 664 31 664 

Likvida medel vid periodens slut  2 247 4 936 2 247 4 936 5 458 

 
 

Nyckeltal       

  2019 2018 2019 2018 2018 

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

Periodens kassaflöde  -2 201 -5 620 -3 254 -26 728 -26 206 

Kassaflöde före och efter utspädning (SEK) 1  -0,02 -0,05 -0,03 -0,25 -0,23 

Genomsnittligt antal utestående aktier före och efter utspädning 120 672 895 112 654 950 120 612 257 105 108 647 112 429 281 

      
   2019 2018 2018 

      Jan-Sep Jan-Sep Jan-Dec 

Soliditet   70,8% 78,2% 74,6% 

Antal aktier    120 672 895 112 654 950 120 612 257 

Eget kapital per aktie (SEK)      1,67 2,87 1,76 
1   Nyckeltal avseende Kassaflöde per aktie är baserat på vägt genomsnittligt antal aktier och utestående teckningsoptioner för varje period. Endast 
teckningsoptioner där  

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

          
  2019 2018 2019 2018 2018 

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

Nettoomsättning 6 539 3 523 6 539 10 276 5 574 

Bruttovinst 6 539 3 523 6 539 10 276 5 574 

          

Administrationskostnader -4 453 -3 355 -10 303 -9 787 -5 309 

Rörelseresultat 2 086 168 -3 765 489 265 

          

Resultat från andelar i koncernföretag* 0 0 0 0 -25 885 

Finansiella poster -728 -104 -650 1 388 1 695 

Periodens resultat 1 358 64 -4 414 1 877 -23 925 

 
 
 
 

Moderbolagets balansräkning i sammandrag   
          
TSEK     2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31 

Immateriella anläggningstillgångar     9 593 6 005 6 001 

Finansiella anläggningstillgångar     276 188 293 581 268 926 

Summa anläggningstillgångar     285 780 299 586 274 927 

Övriga kortfristiga fordringar     326 377 285 844 309 464 

Kassa och bank     9 551 1 055 

Summa omsättningstillgångar     326 386 286 395 310 519 

Summa tillgångar     612 166 585 981 585 446 

           

Eget kapital     585 557 568 086 568 952 

Övriga långfristiga skulder     4 729 7 562 6 390 

Konvertibla lån     0 2 149 2 149 

Kortfristiga skulder     21 880 8 184 7 955 

Summa Eget kapital och skulder     612 166 585 981 585 446 
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Kvartalsvis sammanfattning 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 

  3Q 2Q 1Q 4Q 3Q 2Q 1Q 

Nettoomsättning, MSEK* 27 28 26 27 28 32 28 

Bruttomarginal, % 46% 45% 59% -29% 44% 48% 61% 

Rörelsekostnader, MSEK -26 -27 -24 -114 -25 -15 -16 

Rörelseresultat, MSEK -14 -14 -9 -122 -13 1 1 

EBITDA, MSEK -11 -11 -6 -5 5 1 2 

Periodens resultat, MSEK -8 0 0 -117 -14 9 6 

* Definierat enligt IFRS           
 
 
 
 

Not 1 - Rörelsesegment 
Koncernens strategiska styrgrupp, bestående av verkställande direktören och finansdirektören har undersökt koncernens prestationer i ett 
produktperspektiv och identifierat tre segment inom verksamheten för vilka information ska lämnas. Styrgruppen använder i första hand 
nettoomsättningen för att bedöma resultatet för rörelsesegmenten.        

Nettoomsättning per segment 2019 2018 2019 2018 2018 

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

Livescribe 14 15 41 45 62 

Enterprise Forms  4 4 21 21 30 

OEM 9 9 19 23 24 

Total 27 28 81 89 116 

 

 
 
Alternativa finansiella nyckeltal 
Anoto Group presenterar vissa finansiella mått i denna delårsrapport, som inte definieras enligt 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. 
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EBITDA 
Resultat före räntor, skatt, av- och nedskrivningar. 
 
EBITDA anses vara ett användbart mått för koncernen därför att det ger en uppskattning av det underliggande operativa 
kassaflödet genom eliminering av avskrivningarna. Nedan visas en jämförelse mot koncernens rörelseresultat. 
 
 
 

 
  2019 2018 2019 2018 2018 

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

Rörelseresultat -13 571 -12 912 -36 288 -10 615 -132 160 

Av- och nedskrivningar 2 142 1 539 7 138 2 253 84 934 

EBITDA -11 430 -11 373 -29 150 -8 362 -47 225 

 


