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Anoto AB (publ) är ett världsledande företag inom digitala skriv- och 
ritlösningar. Anoto utvecklar digitala pennor och tillhörande 
programvara med hjälp av sin egenutvecklade teknik. Anoto 
använder sina tekniska lösningar, sitt mönster, sin optik och sin 
bildbehandlingsexpertis för att överbrygga den analoga och den 
digitala världen. Två programvarulösningar baserade på den 
egenutvecklade teknologin har lanserats. Huvudkontoret finns i 
Stockholm och Anoto har 63 anställda eller heltidsekvivalenter. 

  
Anoto Group AB är noterat på Nasdaq Stockholm (ANOT) och 
nettoomsättningen uppgick till 18 MSEK (16) under Q1 2022. För 
mer information besök www.anoto.com 

 

 

 

 

http://www.anoto.com/
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DELÅRSRAPPORT JANUARI–MARS 2022 
 

 Första kvartalet 2022 

• Nettoomsättningen ökade till 18 MSEK (16)  

• Bruttomarginalen ökade till 91 % (70 %) 

• Rörelseförlusten uppgick till -10 MSEK (-10) 

• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,04 SEK (-0,05)  

• Under kvartalet genomförde vi en riktad nyemission om upp till 7 500 000 stamaktier. Genom 
nyemissionen tillfördes Anoto cirka 5,9 MSEK före emissionskostnader 

• Den 22 februari tillkännagav vi att Anoto lanserar världens första AI-lösning för en integrerad 
offline- och onlineplattform för utbildning som kommer att erbjudas både till b2b- och b2c-
marknaden 

• Händelser efter rapportperiodens utgång: 

o I april meddelade vi att Anoto har ingått ett utvecklingsavtal med Sansung Display 
Company Ltd. Anoto har, efter att ha utvärderats sedan sommaren 2020, fått 
uppdraget att utveckla en digital penna för Samsungs vikbara OLED-skärmar för 
mobiltelefoner, surfplattor och laptops 

o I april genomförde vi en kvittningsemission om cirka 5 MSEK genom att kvitta 
fordringar mot Anoto från två långivare  

 

 

Nyckeltal 2022 2020 <> % 2020 

  Jan-mar Jan-mar Jan-mar Jan-dec 

Nettoomsättning, MSEK* 18 16 13 % 72 

Bruttoresultat* 17 11 47 % 39 

Bruttomarginal, % 91 % 70 % 30 % 54 % 

Rörelseresultat, MSEK -10 -10 -2 % -57 

EBITDA, MSEK Neg Neg 0 % Neg 

Periodens resultat, MSEK* -7 -7 -5 % -43 

Resultat per aktie -2 3 -179 % -40 

före och efter utspädning, SEK* -0,04 -0,05 25 % -0,25 

Periodens kassaflöde, MSEK* -1 9 -110 % 2 

Likvida medel vid periodens slut, MSEK* 3 11 -72 % 4 

* Definierad enligt IFRS      
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Kommentarer från VD 

Det första kvartalet utgjorde en viktig vändpunkt för Anoto. 

1. Vi startade produktionen av den 
efterlängtade Echo II-pennan i februari 

Vi färdigställde en ny produktionslinje vid vår 
produktionsanläggning i Mexiko för tillverkning 
av Echo II-pennor   

2. Vi ingick ett avtal med Samsung Display 
Company Ltd. och inledde arbetet med 
att utveckla en skärmpenna som går att 
läsa på Samsung Displays OLED-skärmar 

Vi började i januari att arbeta heltid med att 
utveckla en skärmpenna för Samsung Display. 
Samsung Display förväntas producera skärmar 
med Anotos prickmönster inbäddat i skärmen 

3. Vi började arbeta med vår b2c AI 
Tutoring Site med vår egenutvecklade 
AI-rekommendationsmotor 

Vi avslutade arbetet med AI-algoritm och 
rekommendationsmotor i februari. Vi började 
utveckla en b2c-sajt som kommer att hjälpa 
elever med att individualisera lärande utifrån 
elevens individuella styrkor och svagheter. Det 
här AI Tutor-programmet är webbaserat, helt 
automatiserat och kräver ingen mänsklig 
handledare 

Utsikter och framtida strategi 

Livescribe: Vi startade en pilotproduktion i februari och producerade då 660 pennor. I mars ökade vi 
produktionsvolymen till 200 pennor per dag. I april har vi nått upp till vårt produktionsmål genom att 
tillverka en daglig produktionsvolym om 300 pennor.  

Vi stärkte dessutom vår distribution genom att addera följande distributörer till vårt 
distributörsnätverk: 

 Best Buy Canada (sedan januari 2022), 

 Walmart (sedan februari 2022), 

 Staples (sedan mars 2022), 

 Office Depot (sedan mars 2022), och 

 Best Buy USA (sedan april 2022). 

Efterfrågan är mycket större än vad vi för närvarande kan producera. Vi har därför inte kunnat 
utnyttja våra nya distributionskanaler fullt ut. Som ett resultat av detta har vi inte heller börjat sälja 
pennor till Amazon, som per den 31 mars i år fortfarande var vår största distributör.  

Vi arbetar vidare med europeiska distributörer för att stärka vår europeiska distribution genom 
Amazon Europe. Vi arbetar även med en japansk partner för att återintroducera Livescribes 
produkter på den japanska marknaden. 
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Enterprise Forms: Q1 är det starkaste kvartalet sett till intäkter för affärssegmentet Enterprise Forms. 
Deutsche Telekom från Tyskland, Welsh Ambulance från Storbritannien, Infomax från Kanada och 
Nextgen från USA förnyade alla sina licensavtal med Anoto under första kvartalet. Affärssegmentet 
fortsätter att generera nya licensavgifter genom SaaS-förnyelser för befintliga kunder. Som ett 
resultat av detta och den affärsmodell som nu tillämpas inom affärssegmentet har Enterprise Forms 
genererat den högsta bruttomarginalen (över 90 procent) av alla våra affärssegment. 

KAIT: Vår leverantör av AI-stödda utbildningslösningar, Knowledge AI, har löst två viktiga frågor under 
kvartalet i form av lagerhållning av pennor och utveckling av en AI-rekommendationsmotor. Vi tror i 
synnerhet att vår egenutvecklade AI-rekommendationsmotor är unik på marknaden och nyskapande. 
Vi har utvecklat ett förståelseindex för digital skrivdata som i sin tur förvärvats från 
problemlösningsdata som med precision kan diagnostisera en elevs förståelse för det ämne som han 
eller hon studerar. Utifrån denna kunskap genererar vår rekommendationsmotor en personlig 
instuderingsplan. Till följd av skolnedstängningar och förseningar av återöppnande av skolor 
bestämde vi oss för att lansera vår b2c-lösning först. Vi kommer att påbörja pilotkörning av b2c-
webbplatsen i Sydkorea under maj månad i år. 

OEM: Vi började i januari att arbeta med Samsung Display för att utveckla en skärmpenna som 
fungerar med Samsung Displays OLED-skärmar. Avtalet med Samsung Display ingicks och 
offentliggjordes i april. Vi kommer att utveckla och tillverka en protyppenna till oktober i år. 

Om rådande förhållanden fortsätter och inte försämras på grund av yttre omständigheter, räknar vi 
med att vara lönsamma under tredje kvartalet i år. 

 

 

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

Första kvartalet 
 
Nettoomsättning och resultat  

Nettoomsättningen för första kvartalet ökade till 18 (16) MSEK. Bruttomarginalen ökade till 91 
procent (70), som ett resultat av utgifterna för att förbereda produktionen av Echo II-pennan. 

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -10 MSEK (-10) och förklaras främst av de kontinuerliga 
kostnaderna vi haft för att utöka KAIT:s ingenjörsteam i USA och Mellanöstern samt för kostnader 
hänförliga till produktutveckling av KAIT-plattformen och relaterad hårdvara. 

Finansnetto 
Koncernens finansnetto uppgick till 8 (13) MSEK. Den positiva siffran beror på en 
valutakursförändring i SEK/USD som under första kvartalet varit gynnsam för koncernen.  

Periodens resultat 

Resultatet under perioden uppgick till -2 (3) MSEK, motsvarande SEK -0,04 (-0,05) per aktie före och 
efter utspädning.  

 

Investeringar och finansiell ställning 
 
Investeringar 

Under kvartalet har koncernen investerat 8,7 MSEK (1,3). Investeringar i materiella tillgångar uppgick 
till 1,6 MSEK (-0,6). Övriga investeringar omfattade investeringar i utveckling av nya produkter. 

Kassaflöde 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -12,7 MSEK (-15,9) under kvartalet.  

 

Utveckling per verksamhetssegment 
Rapporterna per verksamhetssegment och uppföljningen delas upp i segmenten Livescribe, Enterprise 
Forms, OEM och KAIT. 

Trots en tillfällig nedgång i hårdvaruintäkter från 10,4 MSEK till 5,3 MSEK, ökade vår kvartalsvisa 
omsättning med 13,1 procent från 16,4 MSEK till 18,5 MSEK. Intäkterna från mjukvara och andra 
intäkter som inte är hårdvaruintäkter ökade med 123 procent från 5,9 MSEK till 13,2 MSEK som ett 
resultat av ökade intäkter från affärssegmentet Enterprise Forms och ökade konsultintäkter inom 
affärssegmentet OEM. 
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Nettoomsättning per 
intäktsslag 2022 2021 <> % 2021 

MSEK Jan-mar Jan-mar Jan-mar Jan-dec 

Hårdvara 5 251 10 404 -50 % 58 883 
Mjukvara och andra intäkter ej 
relaterad till hårdvara 13 235 5 946 123 % 12 848 

Totalt 18 486 16 350 13 % 71 730 

 

Nettoomsättning per 
segment 2022 2021 <> % 2021 

MSEK Jan-mar Jan-mar Jan-mar Jan-dec 

Livescribe 3 466 4 117 -16 % 18 906 

Enterprise Forms 9 621 7 055 36 % 21 820 

OEM 5 377 5 032 7 % 30 468 

KAIT 22 146 -85 % 537 

Totalt 18 486 16 350 13 % 71 730 

 

Livescribe 
Segmentet tillhandahåller konsumentprodukter för digitala anteckningar, det vill säga 
handskrivna/analoga anteckningar och dokument som konverteras till digitala anteckningar 
som kan lagras och delas genom molnfunktionalitet. Livescribe+ och mjukvara för såväl 
mobiltelefoner som laptops är också tillgängliga för kunder. Försäljningen sker framför allt i 
USA men också i växande takt i Europa och APAC (Asien-Stillahavsregionen). Tillverkning av 
pennor har huvudsakligen skett i Sydkorea men produktionen är under förflyttning till 
Mexiko.  

Nettointäkterna minskade till 3 MSEK (4), vilket är en minskning med 16 procent jämfört med 
motsvarande period förra året.  

Minskningen drevs av pilotproduktion av Echo II i februari och mars. Nettoproduktionen var 660 i 
februari och 3 350 i mars. 

Vi sökte inte aktivt efter kunder under kvartalet eftersom vi inte kunde leverera de efterfrågade 
produkterna. I slutet av april hade vi en orderstock bestående av över 5 000 beställningar och mer än 
3 000 ouppfyllda ordrar. Som ett resultat av detta kontaktade vi inte vår största kund, Amazon USA, 
för orderbokning. 

Enterprise Forms 
Segmentet erbjuder digitalisering och automatisering av rutiner. Erbjudandet till kund 
omfattar såväl hård- som programvara som gör det möjligt för kunden att fylla i till exempel 
ett pappersformulär med en Anoto-penna och därefter konvertera den analogt handskrivna 
texten/informationen till digital form. Kunder är spridda inom olika sektorer såsom hälsovård, 
detaljhandel och logistik, finansiella tjänster samt inom den offentliga sektorn. 

 
Nettoomsättningen under första kvartalet ökade till 10 MSEK (7), vilket motsvarar en ökning med 36 
procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Ökningen beror på en säsongsmässig 
förnyelse av befintliga avtal. Enterprise Forms-verksamheten har nu en mycket stabil kundbas och 
mycket hög förnyelsetakt av licenser. Fyra stora kunder – Deutsche Telekom, Welsh Ambulance, 
Infomax och Nextgen – förnyade alla sina licenser under första kvartalet 2022. 
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OEM 
Segmentet tillhandahåller pennor med tillhörande teknologi och annan hårdvara såsom 
dockningsstationer, vilka anpassas efter kundens önskemål och marknadsförs under kundens 
eget varumärke. Största kund inom detta segment har varit det sydkoreanska företaget 
Kyowon.  

Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 6 MSEK (5), vilket motsvarar en ökning med 10 
procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Samsung Display är numer OEM-
verksamhetens huvudkund. Vi kommer att erhålla konsultavgifter fram till fjärde kvartalet i år för att 
anpassa vår skärmpenna för att läsa Samsungs OLED-skärmar. Alla utgifter för sådan anpassning, 
både kapitalutgifter och lönekostnader, kommer att betalas av Samsung, vilket innebär att Anoto inte 
kommer behöva genomföra några ytterligare ekonomiska investeringar för att fullgöra sin del av 
samarbetet. 

KAIT (Knowledge AI, Inc.) 

Detta segment riktar sig till utbildningssektorn med en helhetslösning för både klass- och 
distansutbildning. Lösningen är en SaaS-programvara och mjukvaran möjliggörs genom 
Anotos egenutvecklade penna. KAIT är etablerat som dotterbolag till Anoto. 

KAIT har nu lagt till b2c-funktioner utöver tidigare utvecklade b2b-produkter (b2School för att vara 
korrekt) till detta affärssegment. Vi gör för närvarande en pilot för b2c i Sydkorea och förväntar oss 
att lansera b2c-lösningen kommersiellt under sommaren. 

MEDARBETARE  

Den 31 mars 2022 hade Anoto Group 63 heltidsanställda eller motsvarande konsulter 
(heltidsekvivalenter), varav 30 av dessa återfinns inom KAIT-dotterbolagen, jämfört 76 heltidsanställda 
eller heltidsekvivalenter den 31 mars 2021, varav 39 av dessa återfanns i KAIT-dotterbolagen.  

RÄTTSLIGA TVISTER  

Anoto har en pågående tvist med Green Mango Corp. som avser utebliven betalning för levererade 
tjänster vid byggandet av en programvarulösning, med talan om kontraktsbrott till följd av fel på 
levererade tjänster. Målet ligger för närvarande hos Suwon District Court i Sydkorea (motsvarande 
svensk tingsrätt). Utgången i målet kommer att påverka Anotos skyldighet att betala för tjänster som 
Green Mango Corp. har levererat. Anoto bedömer risken att förlora målet i sin helhet som låg och har 
reserverat 150 000 USD (50 procent av det totala tvistiga beloppet) plus 50 000 USD för eventuella 
rättegångskostnader.  

Anoto har vidare en pågående tvist med Grant Thornton avseende ej betalda revisions- och 
rådgivningstjänster. Fakturorna har bestridits, bland annat på grund av avsaknad av tidrapporter samt 
ett icke professionellt tillhandahållande av tjänster där uppdragsavtal saknas. Målet ligger för 
närvarande hos Stockholms tingsrätt. Utgången i målet kommer att påverka Anotos skyldighet att 
betala för tjänster som Grant Thornton har tillhandahållit. Anoto redovisar det totala värdet av de 
bestridna fakturorna, cirka 4 MSEK, som leverantörsskuld i balansräkningen. Anoto bedömer dock 
risken att förlora målet i sin helhet som låg.  

Anoto har även en tvist med Marveldex Inc. som avser leverans av defekta kraftsensorer. Anoto har 
anhängiggjort tvisten vid Suwon District Court i Sydkorea (motsvarande svensk tingsrätt). Anoto har 
betalat för tillverkning och leverans av kraftsensorerna till ett belopp om ca 6 000 000 koreanska won 
(motsvarande ca 4 500 000 SEK). Anoto har redan fullgjort betalning för den största delen av de 
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defekta kraftsensorerna förutom ett utestående belopp om 16 500 000 koreanska won (motsvarande 
ca 125 000 SEK). Utgången i målet kommer att påverka dels Anotos skyldighet att betala utestående 
fakturabelopp, dels Marveldexs skyldighet att ersätta Anoto för liden skada till följd av fel i levererade 
kraftsensorer till ett belopp om ca 600 000 000 koreanska won (motsvarande ca 4 500 000 SEK). Vi 
bedömer att risken för att förlora tvisten vad gäller vår betalningsskyldighet för levererade 
kraftsensorer som låg och har behållit hela värdet av de bestridda fakturorna om 16 500 000 
koreanska won (motsvarande ca 125 000 SEK) som leverantörsskuld i dotterbolaget Anoto Koreas 
balansräkning.  

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER  

Vi ser redan tecken på att den komponentbrist som har rått börjar att lätta, även om priserna för 
komponenter inte är på samma låga nivåer som de var före 2021. Vi förväntar oss att 
komponentpriserna faller ytterligare under tredje kvartalet i år. 

Krig i Ukraina och globalt inflationstryck kan leda till en betydande ekonomisk recession som kan ha 
en viss inverkan på vår verksamhet framgent. För närvarande ser vi dock ingen betydande påverkan 
på våra affärsområden. 

Bolaget behöver ytterligare finansiering för att fortsätta verksamheten och kunna gå vidare med den 
expansion som planeras. Med en stark kundefterfrågan av Echo II-pennor har i synnerhet Livescribe 
ett betydande finansieringsbehov för tillväxt. Vi har redan etablerat ytterligare en 
produktionsanläggning i Sydkorea för att kunna möta efterfrågan. 

KAIT fortsätter att ha höga kostnader i samband med att segmentet expanderar till b2c-marknaden. 
KAIT har bildats som ett självständigt dotterbolag för att kunna reagera snabbt i en kapitalkrävande 
marknad som en startup. KAIT behöver en betydande investering i förväg för att finansiera 
produktutveckling och marknadsföring för att därefter kunna generera en hög intäktstillväxt. Vi är 
övertygade om att intäktstillväxt kommer att ske och att KAIT kommer bli framgångsrikt. Ju snabbare 
KAIT växer, desto högre kommer dock dess kontantbehov att vara. Fler ingenjörer måste anställas och 
fler pennor måste tillverkas innan produkten kan levereras till kunderna. Därför är adekvat 
finansiering nödvändigt för att vi ska kunna främja KAIT:s tillväxt. Vi för finansieringsdiskussioner med 
ett fåtal investerare när detta skrivs. 

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER 

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. Kvartalsrapporten för moderbolaget upprättades i enlighet med RFR2.  

 

Information om redovisningsprinciper som tillämpats återfinns i årsredovisningen för 2021. De 

redovisningsprinciper som tillämpats och de bedömningar som gjorts i delårsrapporten 

överensstämmer med dem som tillämpades i årsredovisningen för 2021. 

MODERBOLAGET 

Anoto Group AB är ett holdingbolag med ett begränsat antal koncernstabsfunktioner. 
Nettoomsättningen för Anoto Group AB (publ) under första kvartalet uppgick till 0 MSEK (0). 
Rörelseresultatet under kvartalet uppgick till -3,1 MSEK (-3,4).  

AKTIEDATA  

Anotoaktien är noterad på Nasdaq OMX, Small Cap-listan. Per den 31 mars 2022 uppgick det totala 
antalet aktier i Anoto till 222 269 336. Enligt statistik från Euroclear Sweden AB fanns det  
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14 402 aktieägare per den 31 mars 2022, vilket motsvarar en minskning med 4,5 procent över de tolv 
senaste månaderna.  
 
Den största aktieägaren per den 31 mars 2022 var Soltworks Co. Ltd. som innehade 15,5 procent av 
aktiekapital och röster. Det finns endast en aktieklass (stamaktier). 

NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER 

Under kvartalet har koncernen betalat 14 625 kr till BBright AB, vilket är ett bolag som är närstående 
till Anoto Group AB:s styrelseledamot Anders Sjögren. Transaktionen avsåg betalning för 
tillhandahållna tjänster för konsultarbete avseende design och utveckling av bland annat 
kamerasystem och mönster.  

Under 2022 har koncernen upptagit och innehade per den 31 mars 2022 ett kortfristigt lån om  
5,6 MSEK med en löptid om tre månader och en årlig ränta på två procent från Inhye Kim, hustru till 
moderbolagets VD Joonhee Won. 

 

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG 

Den 5 april meddelade vi att Anoto, efter att ha utvärderats sedan sommaren 2020, fått uppdraget 
att utveckla en digital penna för Samsung Display Company Ltd.’s vikbara OLED-skärmar för 
mobiltelefoner, surfplattor och laptops. Avtalet innebär att Samsung kommer att betala Anoto för att 
utveckla pennan (utveckling förväntas slutföras under fjärde kvartalet 2022). Efter att utvecklingen 
slutförts avser Samsung att inleda massproduktion och Anoto kommer då att erhålla royaltyintäkter 
för varje såld penna enligt ett kommande licensavtal. 

 

Den 8 april meddelade vi att det lån som Anoto erhöll från svenska investerare och som 
offentliggjordes genom pressmeddelande den 10 augusti 2021 delvis kvittades genom om utställande 
av nya aktier genom en kvittningsemission. Styrelsen i Anoto beslutade, med stöd av bemyndigandet 
från årsstämman den 30 juni 2021, ett genomföra en kvittningsemission om 6 666 666 aktier 
(”Kvittningsemissionen”). Genom emissionen tillfördes Anoto cirka 5 MSEK före emissionskostnader. 
Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var att Anoto skulle kunna fullgöra sina 
åtaganden enligt ingånget låneavtal. Teckningskursen i Kvittningsemissionen var 0,75 SEK per aktie, 
vilket motsvarade det volymviktade genomsnittspriset (VWAP) för Anoto.aktien de tio senaste 
handelsdagarna före dagen för begäran om kvittning. Betalning skedde genom kvittning mot fordran 
mot Anoto. Samtliga aktier hade tilldelats. Kvittningsemissionen medförde en utspädningseffekt om 
cirka 2,9 procent av aktiekapitalet efter utspädning genom att antalet utestående aktier ökade med 6 
666 666 från 222 269 336 till 228 936 002. 

 

ÅRSSTÄMMA 2022 

Årsstämman i Anoto Group AB (publ) kommer att hållas i Stockholm den 30 juni 2022. 

 

Stockholm den 18 maj 2022 

 

Joonhee Won, VD 
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FINANSIELL KALENDER 
 

Delårsrapport januari—juni  
19 augusti 2022 

Delårsrapport januari—september  
18 november 2022 

Bokslutskommuniké 2022 
28 februari 2023 

 

Gå till www.anoto.com/investors för aktuell information.   

 

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 och lagen om 

värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående 
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 18 maj 2022, kl. 08.00 CET.  
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FINANSIELLA RAPPORTER 
 
Rapport över koncernens totalresultat i sammandrag 

        

   2022 2021 2021 

TSEK   Jan-mar Jan-mar Jan-dec 

Nettoomsättning 18 475 16 350 71 730 

Kostnad sålda varor/tjänster -1 648 -4 896 -33 149 

Bruttovinst  16 827 11 454 38 581 

         

Försäljnings-, administrations- och forskningskostnader -25 097 -19 619 -89 707 

Övriga rörelseposter -2 191 -2 131 -6 017 

Rörelseresultat -10 461 -10 295 -57 143 

         

Finansiella poster 8 280 13 063 16 637 

Resultat före skatt -2 181 2 768 -40 506 

         

Skatt   0 0 283 

Periodens resultat -2 181 2 768 -40 223 

         

Periodens resultat hänförligt till:      

Moderbolagets ägare -7 453 -13 310 -9 599 

Innehav utan bestämmande inflytande 821 0 0 

Periodens summaresultat -6 632 -13 310 -11 603 

  -8 813 -10 542 -51 826 

Övrigt totalresultat       

Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter      

Vinst eller förlust vid värdering till verkligt värde för investering -199 4 225 -33 557 

Periodens Övrigt totalresultat -1 982 -1 457 -6 667 

Periodens Summa totalresultat -2 181 2 768 -40 223 

        

Periodens totalresultat hänförligt till:      

Moderbolagets ägare -7 651 -9 085 -43 156 

Innehav utan bestämmande inflytande -1 161 -1 457 -6 667 

Periodens Summa totalresultat -8 813 -10 542 -49 823 

        

Nyckeltal:         

Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) -0,04 -0,05 -0,25 

Genomsnittligt antal utestående aktier före och efter utspädning 221 658 150 197 894 105 211 244 452 
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Koncernens balansräkning/rapport över finansiell ställning i sammandrag  
       

TSEK 2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31 

       

Immateriella tillgångar 174 390 172 711 175 764 

Materiella anläggningstillgångar 5 434 8 216 4 408 

Finansiella anläggningstillgångar 1 359 1 420 3 648 

Summa anläggningstillgångar 181 183 182 347 183 820 

Varulager 30 005 14 919 27 231 

Kundfordringar 8 431 19 982 6 540 

Övriga omsättningstillgångar 19 734 17 817 17 600 

Summa kortfristiga fordringar 28 166 37 799 24 140 

Likvida medel 3 020 10 876 3 885 

Summa omsättningstillgångar 61 190 63 594 55 255 

Summa tillgångar 242 373 245 941 239 075 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 142 059 176 774 144 516 

Innehav utan bestämmande inflytande -12 929 -4 555 -11 767 

Summa eget kapital 129 129 172 218 132 749 

Låneskulder 352 16 369 0 

Långfristiga avsättningar 0 2 376 0 

Summa långfristiga skulder 352 18 745 0 

Kortfristiga lån 47 588 7 183 41 644 

Övriga kortfristiga skulder 65 304 47 796 64 683 

Summa kortfristiga skulder 112 892 54 979 106 328 

Summa Eget kapital och skulder 242 373 245 941 239 075 
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Rapport över förändringar i koncernens eget kapital i sammandrag               

          

    

Övrigt 
tillskjutet  

  
Balanserade Summa eget  

Innehav utan 
bestämmande 

Totalt 
eget 

TSEK   Aktiekapital kapital Reserver vinstmedel kapital inflytande kapital 

Ingående balans 1 januari 2021 111 395 1 317 544 -4 725 -1 265 356 158 858 -3 098 155 760 

          

  Årets resultat    -33 557 -33 557 -6 667 -40 223 

  Övrigt totalresultat   -9 599  -9 599 -2 003 -11 603 

    Summa totalresultat 0 0 -9 599 -33 557 -43 156 -8 670 -51 826 

          

  Riktad emission – 2 feb 5 400 2 700   8 100  8 100 

  Riktad emission – 16 feb 12 600 6 300   18 900  18 900 

  Optionsemission  3 490   3 490  3 490 

  Emissionskostnad  -1 676   -1 676  -1 676 

          
Utgående balans 31 december 2021 129 395 1 328 358 -14 325 -1 298 913 144 516 -11 767 132 748 

          

Ingående balans 1 januari 2022 129 395 1 328 358 -14 325 -1 298 913 144 516 -11 767 132 748 

          

  Årets resultat    -199 -199 -1 982 -2 181 

  Övrigt totalresultat   -7 453  -7 453 821 -6 632 

    Summa totalresultat 0 0 -7 453 -199 -7 651 -1 161 -8 813 

          

  Riktad emission – 17 jan 3 967 1 228   5 194  5 194 

          
Utgående balans 31 mars  2022 133 362 1 329 586 -21 778 -1 299 111 142 059 -12 929 129 129 
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Rapport över kassaflöden för koncernen i sammandrag 
 

  2022 2021 2021 

TSEK Jan-mar Jan-mar Jan-dec 

Resultat efter finansiella poster -2 181 2 768 -40 223 

Avskrivningar & nedskrivningar  3 484 3 661 13 921 

Övriga poster som inte ingår i kassaflödet -7 778 -13 833 -19 837 

       

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -6 475 -7 404 -46 140 

före förändring i rörelsekapital      

Förändring av rörelsefordringar -1 891 -12 835 606 

Förändring av varulager -2 774 -216 -12 528 

Förändring av rörelsetillgångar -2 135 4 558 -3 337 

Förändring av rörelseskulder 621 0 22 375 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -12 654 -15 898 -39 022 

Förvärvade immateriella anläggningstillgångar -9 424 -1 899 -6 888 

Förvärvade materiella anläggningstillgångar -1 567 550 -563 

Finansiella tillgångar 2 288 55 441 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -8 702 -1 293 -7 009 

Summa kassaflöde före finansiering -21 356 -17 191 -46 032 

Nyemission  14 194 27 000 27 000 

Låneintäkter 6 994 2 661 25 300 

Återbetalning av finansiella skulder -698 -3 722 -4 764 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 20 490 25 939 47 536 

Periodens kassaflöde -866 8 748 1 504 

Likvida medel vid periodens början  3 885 2 128 2 128 

Effekt av valutakursförändringar på kontanter 0 0 253 

Likvida medel vid periodens slut  3 020 10 876 3 885 

 

 

Nyckeltal    
  2022 2021 2021 

TSEK Jan-mar Jan-mar Jan-dec 

Periodens kassaflöde  -866 8,748 1,504 

Kassaflöde före och efter utspädning (SEK) 1  0,00 0,04 0,01 

Genomsnittligt antal utestående aktier före och efter utspädning 220 947 099  197 894 105  211 244 452 

    

 2022 2021 2021 

  Jan-mar Jan-mar Jan-dec 

Soliditet 53,3% 70,0% 55,5% 

Antal aktier   222 269 336  215 658 150  215 658 150 

Eget kapital per aktie (SEK)                0,64                 0,82  0,67 

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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Kvartalsvis sammanfattning för koncernen 
 

Kvartalsvis sammanfattning 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 

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

Nettoomsättning, MSEK* 18 21 24 11 16 19 15 15 21 

Bruttomarginal, % 91 % 62 % 34 % 56 % 70 % 86 % 41 % 35 % 47 % 

Rörelsekostnader, MSEK -27 -32 -21 -20 -22 -36 -52 -26 -27 

Rörelseresultat, MSEK -10 -20 -13 -14 -10 -20 -46 -21 -18 

EBITDA, MSEK -7 -15 -11 -11 -7 -14 -21 -18 -15 

Periodens resultat, MSEK -2 -8 -15 -20 3 -33 -52 -47 3 

* Definierat enligt IFRS               

 
 

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag   
       

  2022 2021 2021 

TSEK Jan-mar Jan-mar Jan-dec 

Nettoomsättning 0 0 11 198 

Bruttovinst 0 0 11 198 

      

Administrationskostnader -3 101 -3 416 -14 003 

Rörelseresultat -3 101 -3 416 -2 805 

      

Resultat från andelar i koncernföretag* 0 0 -1 374 

Finansiella poster 9 866 873 18 057 

Periodens resultat 6 765 -2 543 13 878 

     

      

     

Moderbolagets balansräkning i sammandrag  
      
TSEK 2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31 

Immateriella tillgångar 5 301 7 090 5 536 

Finansiella anläggningstillgångar 404 213 43 353 477 059 

Summa anläggningstillgångar 409 514 50 443 482 595 

Övriga kortfristiga fordringar 92 777 423 147 6 030 

Likvida medel 55 4 243 219 

Summa omsättningstillgångar 92 832 427 390 6 249 

Summa tillgångar 502 346 477 832 488 844 

Eget kapital 459 753 459 135 447 794 

Övriga långfristiga skulder 2 715 5 386 2 653 

Övriga kortfristiga skulder 39 878 13 312 38 397 

Summa Eget kapital och skulder 502 346 477 832 488 844 
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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.  
 

 
 

 
 

  

 

 

Resultat per rörelsegren 2022 2021 <> % 2021 

MSEK Jan-mar Jan-mar Jan-mar Jan-dec 

Livescribe -2 487 -353 -605 % -17 670 

Enterprise Forms  4 422 18 134 -76 % 33 294 

OEM -760 -4 493 83 % -21 215 

KAIT -8 922 -6 559 -36 % -30 002 

Övrigt 5 566 -3 961 241 % -4 629 

Totalt -2 181 2 768 -179 % -40 223 

 
 
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. 
 
EBITDA 
Resultat före räntor, skatt, av- och nedskrivningar. 
 
 
 

Nettoomsättning per rörelsegren 2022 2021 <> % 2021 

MSEK Jan-mar Jan-mar Jan-mar Jan-dec 

Livescribe 3 466 4 117 -16 % 18 906 

Enterprise Forms  9 621 7 055 36 % 21 820 

OEM 5 377 5 032 7 % 30 468 

KAIT 22 146 -85 % 537 

Totalt 18 486 16 350 13 % 71 730 
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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. 

 
  2022 2021 2021 

TSEK Jan-mar Jan-mar Jan-dec 

Rörelseresultat -10 461 -10 295 -57 143 

Avskrivningar och nedskrivningar 3 484 3 661 13 921 

EBITDA -6 977 -6 634 -43 222 

 


