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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 60 heltidsanställda eller motsvarande 
konsulter (heltidsekvivalenter). 

  
Anoto Group AB är noterat på Nasdaq Stockholm (ANOT) och 
nettoomsättningen uppgick till 24 MSEK (24) under Q3 2022. För 
mer information besök www.anoto.com 

 

 

 

 

http://www.anoto.com/
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DELÅRSRAPPORT JULI–SEPTEMBER 2022 
 

 Tredje kvartalet 2022 

• Nettoomsättningen uppgick till 24 MSEK (24)  

• Bruttomarginalen ökade till 35 % (34 %) 

• Rörelseförlusten ökade till -14 MSEK (-13) 

• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,05 SEK (-0,09)  

• Händelser efter rapportperiodens utgång 

- I oktober beslutade vi att genomföra en riktad emission av units. Vi beslutade även, 
villkorat av godkännande vid en extra bolagsstämma, att genomföra ytterligare en riktad 
emission av units.  

För den första emissionen kommer vi att emittera högst 1 666 665 stamaktier och 555 
555 teckningsoptioner av serie 2022/2023, vilket ger innehavaren rätt att teckna totalt 
555 555 stamaktier. En (1) teckningsoption av serie 2022/2023 berättigar till teckning av 
en (1) ny aktie i Anoto och teckningskursen är 0,600000003 kronor. Aktierna och 
teckningsoptionerna kan endast tecknas i units. En unit består av tre (3) aktier och en (1) 
teckningsoption av serie 2022/2023. Teckningskursen per unit är 1,800000009 kronor, 
motsvarande en teckningskurs per aktie om 0,600000003 kronor. Teckningsoptionerna 
emitteras vederlagsfritt. Genom emissionen erhöll vi cirka 1 MSEK före 
emissionskostnader. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer vi att erhålla 
ytterligare cirka 0,3 MSEK 

För den andra emissionen, som är villkorad av godkännande vid extra bolagsstämma, 
kommer vi att emittera högst 3 333 336 stamaktier och 1 111 112 teckningsoptioner av 
serie 2022/2023, vilka berättigar till teckning av totalt 1 111 112 stamaktier. En (1) 
teckningsoption av serie 2022/2023 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Anoto och 
teckningskursen är 0,600000003 kronor. Aktierna och teckningsoptionerna kan endast 
tecknas i units. En unit består av tre (3) aktier och en (1) teckningsoption av serie 
2022/2023.  En unit består av tre (3) aktier och en (1) teckningsoption av serie 
2022/2023. Teckningskursen per unit är 1,800000009 kronor, motsvarande en 
teckningskurs per aktie om 0,600000003 kronor. Teckningsoptionerna emitteras 
vederlagsfritt. Genom emissionen erhöll vi cirka 2 MSEK före emissionskostnader. Om 
samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer vi att erhålla ytterligare cirka 0,6 MSEK 

 

Januari–september 2022 

• Nettoomsättningen uppgick till 61 MSEK (51)  

• Bruttomarginalen ökade till 63 % (51 %) 

• Rörelseförlusten minskade till -37 MSEK (-38) 

• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,18 SEK (-0,22) 

• Under första kvartalet genomförde vi en riktad nyemission motsvarande 7 500 000 nya 
stamaktier varigenom Anoto tillfördes cirka 5,9 MSEK före emissionskostnader 

• Under andra kvartalet meddelade vi att Anoto ingått ett utvecklingsavtal för skärmpennor 
med Samsung Display Company Ltd (Samsung). Utvecklingen av pennan färdigställdes i slutet 
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av oktober 2022 då vi levererade 200 färdiga pennor. Samsung är för närvarande i samråd 
med kunder gällande pennan 

• Under andra kvartalet genomförde vi en kvittningsemission av 6 666 666 stamaktier genom 
vilken Anoto erhöll cirka 5 MSEK före emissionskostnader genom kvittning av fordringar på 
Anoto. Teckningskursen för emissionen var 0,75 SEK per aktie, vilket motsvarade den 
volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för Anoto-aktien under de senaste tio 
handelsdagarna före dagen för begäran om kvittning 

 

 

 

  

Nyckeltal 2022 2021 <> % 2022 2021 <> % 2021 

  Jul-sep Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Jan-sep Jan-dec 

Nettoomsättning, MSEK* 24 24 1 % 61 51 19 % 72 

Bruttoresultat* 8 8 4 % 38 26 47 % 39 

Bruttomarginal, % 35 % 34 % 3 % 63 % 51 % 23 % 54 % 

Rörelseresultat, MSEK -14 -13 -10 % -37 -38 3 % -57 

Rörelsemarginal, % Neg Neg   Neg Neg   Neg 

EBITDA, MSEK -11 -11 -4 % -26 -28 7 % -43 

Periodens resultat, MSEK* -4 -15 72 % -9 -33 73 % -40 

Resultat per aktie                

före och efter utspädning, SEK* -0,05 -0,09 42 % -0,18 -0,22 17 % -0,25 

Periodens kassaflöde, MSEK* -1 5 -131 % -2 7 -134 % 2 
Likvida medel vid periodens slut, 
MSEK* 2 9 -77 % 2 9 -77 % 4 

* Definierad enligt IFRS 
Se rapportens sista sida för definitioner av resultatmått som presenteras i tabellen ovan 
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Kommentarer från VD 

Intäkterna har börjat visa tecken på återhämtning tack vare en stark efterfrågan på Echo II-pennor.  
De totala intäkterna ökade med 19 procent jämfört med samma kvartal föregående år, vilket främst 
beror på en tillväxt om 99 procent i segmentet Livescribe.   

Utöver intäktstillväxten förbättrades bruttomarginalen och uppgick till 35 procent för kvartalet och 
63 procent för perioden januari–september. Anledningen till bruttomarginalens tillväxt är hänförlig 
till våra ansträngningar att öka mjukvaru- och licensintäkterna. Intäkterna från mjukvara och icke-
hårdvara ökade med 626 procent jämfört med samma kvartal föregående år, från 1,1 MSEK till 7,7 
MSEK. Mjukvaru- och icke-hårdvaruintäkter under perioden januari–september utgjorde 44 procent 
av Anotos totala försäljning under perioden, vilket kan jämföras med att intäkterna från mjukvaru- 
och icke-hårdvara under samma period föregående år uppgick till 17 procent av Anotos totala 
försäljning.  

Anoto har fyra huvudsakliga affärsområden: Livescribe, Enterprise Forms, OEM och KAIT. KAIT är ett 
utbildningsbolag som fortfarande befinner sig i en utvecklingsfas. Anotos övriga affärsområden, dvs. 
med KAIT:s resultat exkluderade, genererar positiva resultat. Under de tre första kvartalen 2022 
genererade Anotos övriga affärsområden 12,4 MSEK i vinst efter exkludering av KAIT:s resultat. 

(TSEK) Resultat (Koncern)      Resultat (exkl. KAIT) 
Q1 2022 -2 181 6 741 
Q2 2022 -2 450 3 157 
Q3 2022 -4 172 2 469 

YTD 2022 -8 804 12 367 

Utsikter och framtida strategi 

Livescribe: Växande efterfrågan på Echo II-pennor skapade ytterligare rörelsekapitalbegränsningar för 
oss. Vi bestämde oss därför för att hitta en större tillverkningspartner med ekonomiska resurser och 
förmåga att skala upp produktionen med kort varsel. Vår nya tillverkningspartner SMAC kommer att 
upphandla komponenter, tillverka och därefter leverera färdiga produkter till oss. Att inleda ett 
samarbete med SMAC är en stor förändring från tidigare egen tillverkning där vi varit tvungna att 
köpa upp komponenter för tillverkning själv och därefter betala för tillverkningen innan vi kunnat 
leverera produkterna till kunder. Vi har också arbetat med två olika tillverkare vilket försvårat 
möjligheten att öka tillverkningen då efterfrågan ökat.  

Livescribe har hittills ingått distributionsavtal med Staples, Office Depot, Bestbuy, Amazon UK och 
Amazon Germany. Vi upprättar för närvarande försäljning genom Amazon Japan och Amazon 
Australien. Denna utbyggnad av vårt distributionsnätverk beror främst på en hög efterfrågan på vår 
ljudpenna, Echo II.   

Enterprise Forms: De flesta licensförnyelserna skedde under årets första kvartal vilket innebar att 
intäkterna under Q3 var måttliga och uppgick till 1 787 TSEK. Intäkterna från Enterprise Forms har 
dock ökat med 22 procent hittills i år.  

  
Enterprise Forms är det affärsområde som drabbats hårdast av covid under de senaste två åren, 
genom begränsade möjligheter till nyförsäljning och addering av nya kunder. Vi har dock avslutat 
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perioden på ett framgångsrikt sätt genom ett lyckat Proof of Concept (PoC) med ett stort företag i 
Sydkorea och förväntar oss att kunna ingå avtal med det företaget i början av 2023.  

KAIT: Vi inledde samtal med Förenade arabemiratens regering under tredje kvartalet och påbörjade 
fyra piloter i november 2022. Responsen på våra piloter har varit extremt positiv och vi förväntar oss 
att gå vidare till ett kommersiellt avtal under första kvartalet 2023.   

OEM: I augusti i år visade Samsung Displays upp en skjutbar dator med vår teknik på Intel Innovation 
Conference i San Jose, Kalifornien. Vi avslutade utvecklingsfasen av vårt utvecklingsarbete i slutet av 
oktober i år och inväntar för närvarande Samsungs marknadsföringsresultat med deras kunder.  

 

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

Tredje kvartalet 
 
Nettoomsättning och resultat  
Nettoomsättningen ökade jämfört med samma period föregående år eftersom vi har lyckats tillverka 
fler pennor, framför allt inom OEM-sektorn. 

Nettoomsättningen för tredje kvartalet var oförändrad och uppgick till 24 MSEK (24) medan 
bruttomarginalen ökade till 35 procent (34). Under tredje kvartalet tvingades vi stoppa produktionen 
under en månad medan vi flyttade tillverkningen till en ny anläggning och nytt tillverkningsföretag, 
vilket påverkade omsättningen negativt. Vår nya tillverkningspartner SMAC påbörjade produktionen i 
oktober i år och räknar med att nå full kapacitetsnivå i tillverkning i november i år.   

Trots en växande intäktsbas ökade rörelseförlusterna något för kvartalet till -14 MSEK (-13). Det 
negativa rörelseresultatet beror främst på produktutvecklingskostnader för KAIT:s plattformslösning 
som under kvartalet uppgick till 6,5 MSEK.  

Finansnetto 
Koncernens finansnetto uppgick till 11 MSEK (-1). Den positiva siffran beror på en 
valutakursförändring i SEK/USD som under andra kvartalet varit gynnsam för koncernen.  

Periodens resultat 

Resultatet under perioden uppgick till -4 MSEK (-15), motsvarande SEK -0,05 (-0,09) per aktie före och 
efter utspädning.  

 

Januari–september 
 
Nettoomsättning och resultat  
Nettoomsättningen ökade till 61 MSEK (51). Bruttomarginalen ökade till 63 procent (51) och beror till 
stor del av en ökad försäljning av Echo II-pennor.  

Rörelseförlusten minskade något till -37 (-38).  

Finansnetto 
Koncernens finansnetto uppgick till 29 MSEK (5). Den positiva siffran beror på en 
valutakursförändring i SEK/USD som under perioden har varit gynnsam för koncernen.  

Periodens resultat 

Resultatet under perioden uppgick till -9 MSEK (-33), motsvarande SEK -0,18 (-0,22) per aktie före och 
efter utspädning.  

 

Investeringar och finansiell ställning 

Investeringar 
Anoto har investerat 1,3 MSEK (1,3) under kvartalet och under hela niomånadersperioden 0,9 MSEK 
(3,5). Investeringar hänförliga till materiella anläggningstillgångar uppgick till 1,2 MSEK (0,2) under 
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kvartalet och 2,3 MSEK (-0,2) för hela niomånadersperioden. Andra investeringar utgörs bl.a. av 
investeringar i utveckling av nya produkter. 

Kassaflöde 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -0,3 MSEK (-14,2) under kvartalet och -33,7 
MSEK (-34,1) under niomånadersperioden. Det förbättrade kassaflödet beror delvis på 
omräkningsskillnader under perioden. 

 

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

Intäkterna ökade under kvartalet till 23,8 MSEK (23,6) MSEK. I synnerhet ökade intäkter från 
mjukvara och annan icke-hårdvara till 7,7 MSEK (1,1), vilket är en ökning med 626 procent. Ökningen 
är ett resultat av våra samordnade ansträngningar för att öka koncernens mjukvaruintäkter och andra 
intäkter som inte kommer från försäljning av hårdvara.  

Nettoomsättning per 
intäktsslag 2022 2021 <> % 2022 2021 <> % 2021 

TSEK Jul-sep Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Jan-sep Jan-dec 

Hårdvara 16 177 22 527 -28 % 33 992 42 587 -20 % 58 883 

Mjukvara och icke-hårdvara 7 665 1 055 626 % 26 967 8 620 213 % 12 848 

Totalt 23 842 23 582 1 % 60 959 51 208 19 % 71 730 

 

Nettoomsättning per 
rörelsegren 2022 2021 <> % 2021 2021 <> % 2021 

TSEK Jul-sep Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Jan-sep Jan-dec 

Livescribe 8 001 4 926 62 % 23 876 12 022 99 % 18 906 

Enterprise Forms  1 787 836 114 % 12 731 10 444 22 % 21 820 

OEM 14 045 17 737 -21 % 24 295 28 258 -14 % 30 468 

KAIT 8 83 -90 % 56 484 -88 % 537 

Totalt 23 842 23 582 1 % 60 959 51 208 19 % 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 sker i Sydkorea.  

Nettointäkterna ökade till 8 MSEK (5) för tredje kvartalet, vilket motsvarar en ökning med 62 procent 
jämfört med samma kvartal föregående år.  

Under niomånadersperioden ökade nettointäkterna med 99 procent till 24 MSEK (12). För att möta 
den ökade efterfrågan har vi bytt tillverkningspartner. Den nya tillverkningspartnern kan underlätta 
vårt behov av rörelsekapital och samtidigt öka tillverkningskapaciteten med en månads varsel.  



 

Anoto Group AB (publ) 
Juli–september 2022                                                                                                                                          
9 / 21 

 

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 tredje kvartalet ökade med 114 procent till 2 MSEK (1), och för hela 
niomånadersperioden uppgick nettoomsättningen till 13 MSEK (10), vilket motsvarar en ökning med 
22 procent. Enterprise Forms-verksamheten har nu en mycket stabil kundbas med väldigt hög 
förnyelsegrad av licensavtal. Vi för diskussioner med nya Enterprise-kunder som är intresserade av att 
använda vårt nyutvecklade Anoto Cloud for Enterprise-system som ersätter det gamla systemet 
Anoto Live Forms som utvecklades av XMS Penvision AB. 

 OEM 
Segmentet tillhandahåller pennor med tillhörande teknologi och annan hårdvara såsom 
dockningsstationer, vilka anpassas efter kundens önskemål och marknadsförs under kundens 
eget varumärke.  

Nettoomsättningen under tredje kvartalet minskade med 21 procent till 14 MSEK (18). Samsung 
Display är numer den huvudsakliga kunden inom affärsområdet OEM. Vi får en konsultavgift för att 
anpassa vår skärmpenna ska kunna läsa skärmar från Samsung. Alla kostnader för anpassningen, 
både kapitalutgifter (CAPEX) och personalresurser, kommer att betalas av Samsung, vilket innebär att 
samarbetet inte kommer att innebära några ytterligare investeringar från Anotos sida.  

KAIT (Knowledge AI Inc) 
Detta segment riktar sig till utbildningssektorn med en totallösning för både klassrums- och 
distansutbildning. Lösningen är SaaS-programvara med Anoto-penna som möjliggörare. KAIT 
är etablerat som dotterbolag till Anoto.  

Vi började marknadsföra KAIT i Förenade arabemiraten i juli i år.  Vi har framgångsrikt startat ett 
Proof of Concept-arbete (PoC) med tre skolor i Förenade arabemiraten och en skola i Jordanien.   

KAIT:s lösning med en egenutvecklad AI-algoritm och rekommendationslogik för individualiserad 
självlärande plattform möttes av överväldigande respons från studenter. Vi för nu diskussioner med 
Förenade arabemiratens regering om en potentiell lansering av KAIT till offentliga skolor under 2023. 

MEDARBETARE  

Den 30 september 2022 hade Anoto Group 60 heltidsanställda eller motsvarande konsulter 
(heltidsekvivalenter), varav 27 av dessa återfinns inom KAIT-dotterbolagen, jämfört med 96 
heltidsekvivalenter den 30 september 2021, varav 58 av dessa återfanns i KAIT-dotterbolagen.   

JURIDISKA TVISTER  

Vi har en tvist med Green Mango Corp. som avser utebliven betalning för levererade tjänster vid 
byggandet av en mjukvarulösning med invändning om kontraktsbrott till följd av fel på levererade 
tjänster. Målet är anhängiggjort vid Suwon District Court i Sydkorea (motsvarande svensk tingsrätt). 
Utgången i målet kommer att påverka Anotos skyldighet att betala för tjänster levererade av Green 
Mango Corp. Vi bedömer emellertid att risken att förlora tvisten i sin helhet som låg och har avsatt 
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150 000 USD (50 % av det tvisteföremålets värde), plus 50 000 USD för potentiella 
rättegångskostnader. Huvudförhandling i målet är planerad att hållas under första halvåret 2023. 

Vi har även en tvist med Grant Thornton som avser utebliven betalning för revisionstjänster och 
redovisningsrådgivning. Fakturor har bestritts på grund av bland annat bristande arbetsredogörelser, 
bristande fackmannamässighet vid utförande av tjänster och utförande av tjänster utan uppdrag. 
Målet är anhängiggjort vid Stockholms tingsrätt och huvudförhandling är planerad att hållas under 
andra kvartalet 2022. Utgången i målet kommer att påverka Anotos skyldighet att betala för tjänster 
levererade av Grant Thornton. Vi har behållit hela värdet av de bestridda fakturorna, uppgående till 
cirka 4 MSEK, som leverantörsskulder i vår balansräkning men bedömer att risken att vi förlorar målet 
i sin helhet som liten. 

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER  

Komponentbristen visar redan tecken på lättnader även om priserna inte kommer ner till de nivåer 
som vi såg före prishöjningar skedde under 2021. Trots fortsatt höga komponentpriser förkortades 
ledtiden för att ta emot komponenter och vi förväntar oss att trenden med kortare ledtider kommer 
att fortsätta under årets fjärde kvartal och 2023.  

Krig i Ukraina och inflationstryck globalt kan leda till en betydande ekonomisk recession, vilket redan 
kan ha haft viss påverkan på vår verksamhet. Från nu och framåt ser vi dock inte att dessa faktorer 
har någon betydande inverkan på våra affärsområden.  

Anoto behöver ytterligare finansiering för att kunna fortsätta driva sin verksamhet och fortsätta sin 
planerade expansion. Med en stark kundefterfrågan på Echo II-pennor och en potentiell större 
efterfrågan på KAIT:s lösning har Anoto ett visst behov av tillväxtkapital.  
 
KAIT fortsätter att bränna kontanta medel i samband med att dess verksamhet expanderar 
internationellt. Med detta i åtanke bildades KAIT som ett separat dotterbolag för att kunna reagera 
smidigt som en startup. KAIT behöver betydande investeringar för produktutveckling och 
marknadsföring i förväg med förväntningen att en hög intäktstillväxt följer därefter. Vi är nu mer än 
någonsin tidigare övertygade om att detta kommer att hända. Men ju snabbare KAIT växer, desto 
högre blir kontantbehovet. Fler ingenjörer måste anställas och fler pennor måste tillverkas före 
kundleverans. Därför är en adekvat finansiering ett måste för att främja KAIT:s tillväxt. Vi för 
diskussioner med några få investerare för en finansiering medan detta skrivs. 

Räntorna och ränterisken har ökat kraftigt i samband med den osäkra globala miljön, som i stort 
härrör från kriget i Ukraina. Koncernens räntebärande lån och upplåning löper med fast ränta och det 
finns ingen förväntan om att uppta nya lån till högre räntor inom närtid. Ledningen anser därför inte 
att ränterisken är en betydande exponering i skrivande stund. 

Transaktionsexponering uppstår när intäkter och kostnadersker i olika valutor. Vi har betydande 
valutaflöden i USD, EUR, GBP och KRW från inköp och försäljning denominerade i dessa valutor. Vår 
valutapolicy föreskriver inte säkring, främst för att det är svårt att förutsäga kassaflödesbehov i de 
relevanta valutorna. Vi uppvisar betydande valutakurseffekter i våra finansiella rapporter under 
finansiella poster under 2022, till stor del på grund av den gynnsamma växelkursen USD/SEK och 
noterar att det har skett en väsentlig ökning av valutarisken under 2022. Vi har därför uppdaterat vår 
känslighetsanalys och räknat om vår översättningsexponering för att korrekt återspegla nuvarande 
exponering. 
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Känslighetsanalys (nettoresultateffekt om 5 % punkters förändring av rörelsevalutor mot SEK) 

   

USD (+/-) 1,7 MSEK  

EUR (+/-) 0,0 MSEK  

GBP (+/-) 1,0 MSEK  

KRW (+/-) 1,1 MSEK  

SGD (+/-) 0,1 MSEK  

CAD (+/-) 0,0 MSEK  

JOD (+/-) 0,1 MSEK  

   

Omräkningsexponering (omräkningsreservens [eget kapital] påverkan av 5 % förändring av rörelsevalutor mot SEK) 

   

USD (+/-) 9,7 MSEK  

EUR (+/-) 0,0 MSEK  

GBP (+/-) 5,5 MSEK  

KRW (+/-) 5,6 MSEK  

SGD (+/-) 0,4 MSEK  

CAD (+/-) 0,0 MSEK  

JOD (+/-) 0,1 MSEK  

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 uppgick under tredje kvartalet till 3 MSEK (6). 
Rörelseresultatet uppgick under kvartalet till 1,7 MSEK (3,7).  

AKTIEDATA  

Anotoaktien är noterad på Nasdaq OMX, Small Cap-listan. Per den 30 september 2022 uppgick det 
totala antalet aktier i Anoto till 228 945 299. Enligt statistik från Euroclear Sweden AB fanns det 
14 887 aktieägare per den 30 september 2022, vilket motsvarar en minskning med 8,0 procent över 
de nio senaste månaderna. 

Den största aktieägaren per den 30 september 2021 var Soltworks Co. Ltd. som innehade 16,4 
procent av aktiekapital och röster. Det finns endast en aktieklass (stamaktier). 

NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER 

Under kvartalet har koncernen upptagit och innehade per den 30 september 2022 ett kortfristigt lån 
om 1,3 MSEK med tre månaders löptid och en årlig ränta på två procent från Inhye Kim, hustru till 
moderbolagets VD Joonhee Won samt ett långfristigt lån om 10,2 MSEK med förfallodatum i 
december 2023 och en årlig ränta på två procent från moderbolagets VD Joonhee Won. 
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HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG 

• I oktober beslutade styrelsen i Anoto att genomföra två riktade nyemissioner. 

Genom den första av dessa riktade nyemissioner kommer Anoto att nyemittera 1 666 665 
stamaktier och 555 555 teckningsoptioner av serie 2022/2023 (Den Första Nyemissionen). En 
teckningsoption berättigar till teckning av en ny stamaktie i Anoto. Den Första Nyemissionen ska 
behandlas som ett beslut att genomföras genom utgivande av units. En unit består av tre aktier 
och en teckningsoption. Teckningskursen per unit är 1,800000009 kronor, motsvarande en 
teckningskurs per aktie om 0,600000003 kronor. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. 
Teckning av aktier i Anoto med stöd av teckningsoptionerna av serie 2022/2023 ska ske under 
perioden den 3 oktober 2022, eller det senare datum när emissionen registreras hos 
Bolagsverket, till och med den 30 september 2023. Emissionskursen har fastställts enligt de 
rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten för emissionsbeslutet av Den Första 
Nyemissionen. Genom Den Första Nyemissionen erhöll Anoto cirka  
1 000 000 kronor före emissionskostnader. Om alla teckningsoptioner utnyttjas kommer Anoto 
erhålla ytterliga erhålla cirka 333 333 kronor före emissionskostnader. Den Första Nyemissionen 
innebär en direkt utspädning med cirka 0,7 procent av aktiekapitalet efter utspädning. Om alla 
teckningsoptioner utnyttjas kommer Den Första Nyemissionen att innebära ytterligare en 
utspädning med 0,2 procent av aktiekapitalet efter utspädning.  

Genom den andra av dessa riktade nyemissioner, vilken är villkorat godkännande vid extra 
bolagsstämma, kommer Anoto att nyemittera 3 333 336 stamaktier och 1 111 112 
teckningsoptioner av serie 2022/2023 (Den Andra Nyemissionen). En teckningsoption berättigar 
till teckning av en ny stamaktie i Anoto. Den Andra Nyemissionen ska behandlas som ett beslut 
att genomföras genom utgivande av units. En unit består av tre aktier och en teckningsoption. 
Teckningskursen per unit är 1,800000009 kronor, motsvarande en teckningskurs per aktie om 
0,600000003 kronor. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Teckning av aktier i Anoto 
med stöd av teckningsoptionerna av serie 2022/2023 ska ske under perioden den 3 oktober 2022, 
eller det senare datum när emissionen registreras hos Bolagsverket, till och med den 30 
september 2023. Emissionskursen har fastställts enligt de rådande marknadsförhållandena vid 
tidpunkten för emissionsbeslutet av Den Andra Nyemissionen. Genom Den Andra Nyemissionen 
erhöll Anoto cirka 2 000 000 kronor före emissionskostnader. Om alla teckningsoptioner utnyttjas 
kommer Anoto erhålla ytterliga erhålla cirka 666 667 kronor före emissionskostnader. Den Andra 
Nyemissionen innebär en direkt utspädning med cirka 1,4 procent av aktiekapitalet efter 
utspädning. Om alla teckningsoptioner utnyttjas kommer Den Andra Nyemissionen att innebära 
ytterligare en utspädning med 0,4 procent av aktiekapitalet efter utspädning.  

• I oktober meddelade vi att Anoto arbetar med regeringen i Förenade Arabemiraten i syfte att 
genomföra en Proof of Concept (PoC)-pilot för KAIT:s AI-lösning. Anoto har mottagit ett Letter of 
Intent (LOI) relaterat till ett eventuellt köp av KAIT:s AI-lösning från Emirates School 
Establishment (ESE), som övervakar offentliga skolor i Förenade Arabemiraten. Innan lösningar 
köps är det vanligt att skolor genomgår en PoC-pilot. PoC-piloten med ESE kommer att inledas i 
början av november 2022 och avslutas i december samma år. Vi har även säkrat PoC-piloter med 
tre privata skolor i Förenade Arabemiraten och en privat skola i Jordanien, vilket innebär att vi 
har säkrat PoC-piloter med totalt fyra skolor i Mellanösternregionen.  
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Stockholm den 30 november 2022 

 

Joonhee Won, VD 

 

 

FINANSIELL KALENDER 
 

Bokslutskommuniké 2022 
28 februari 2023 

Årsredovisning 2022 
30 mars 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 30 november 2022, kl. 22:00 CET.  

mailto:ir@anoto.com
http://www.anoto.com/
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REVISORS RAPPORT ÖVER ÖVERSIKTLIG GRANSKNING AV FINANSIELL DELÅRSINFORMATION I 
SAMMANDRAG (DELÅRSRAPPORT)  

 

Till styrelsen i Anoto Group AB (publ), org.nr. 556532-3929 
 
Inledning 
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag 
(delårsrapport) för Anoto Group AB (publ) per 30 september 2022 och den niomånadersperiod som 
slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt 
ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. 
 
Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 
Vi har 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. 
 
Särskild upplysning 

Som framgår av delårsrapporten redovisar bolaget en förlust om –12 mkr för perioden januari till 

september 2022. Vidare framgår att bolaget kan komma att behöva tillföras ytterligare kapital för att 

säkerställa fortsatt drift. Detta tyder på att det kan finnas en väsentlig osäkerhet som kan medföra 

betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet. Denna upplysning påverkar dock 

inte vår uttalade slutsats.  

 

Stockholm den 30 november 2022 

 

BDO Mälardalen AB 

 

 

Carl-Johan Kjellman    Johan Pharmanson 

Auktoriserad revisor    Auktoriserad revisor 
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FINANSIELLA RAPPORTER 
 
Rapport över koncernens totalresultat i sammandrag 
 

   2022 2021 2022 2021 2021 

TSEK   Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Jan-dec 

Nettoomsättning   23 842 23 582 60 959 51 208 71 730 

Kostnad sålda varor/tjänster   -15 400 -15 453 -22 846 -25 278 -33 149 

Bruttovinst   8 441 8 130 38 113 25 930 38 581 

            
Försäljnings-, administrations- och 
forskningskostnader   -23 775 -20 047 -70 362 -59 567 -89 707 

Övriga rörelseposter   848 -1 260 -4 263 -3 938 -6 017 

Rörelseresultat   -14 486 -13 177 -36 512 -37 575 -57 143 

            

Finansiella poster   11 303 -1 344 28 600 5 482 16 637 

Resultat före skatt   -3 183 -14 521 -7 913 -32 093 -40 506 

            

Skatt   -990 -460 -891 -460 283 

Periodens resultat   -4 173 -14 981 -8 804 -32 553 -40 223 

            

Övrigt totalresultat           
Poster som ska omklassificeras till resultaträkningen 
under efterföljande perioder:       

Valutakursförluster som uppstår vid omräkning av      
utlandsverksamheter  -7 907 -4 735 -32 302 -13 468 -11 603 

Periodens summa totalresultat  -12 080 -19 716 -41 105 -46 021 -51 826 
 
       

Periodens resultat hänförligt till:          

Moderbolagets ägare  -2 697 -13 327 -4 099 -27 948 -33 557 

Innehav utan bestämmande inflytande   -1 476 -1 655 -4 704 -4 605 -6 667 

Periodens summa resultat  -4 173 -14 981 -8 804 -32 553 -40 223 

       

Övrigt totalresultat hänförligt till:       

Moderbolagets ägare  -6 930 -4 735 -30 095 -13 468 -9 599 

Innehav utan bestämmande inflytande  -978 0 -2 207 0 -2 003 

Periodens övriga totalresultat  -7 907 -4 735 -32 302 -13 468 -11 603 

          

Periodens totalresultat hänförligt till:          

Moderbolagets ägare  -9 627 -18 062 -34 194 -41 416 -43 156 

Innehav utan bestämmande inflytande  -2 453 -1 655 -6 911 -4 605 -8 670 

Periodens Summa totalresultat   -12 080 -19 716 -41 105 -46 021 -51 826 

          

Nyckeltal:           

Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK)  -0,05 -0,09 -0,18 -0,22 -0,25 
Genomsnittligt antal utestående aktier före och efter 
utspädning   228 936 002 215 658 150 226 155 575 209 845 650 211 244 452 
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Koncernens balansräkning/rapport över finansiell ställning i 
sammandrag  
       

TSEK 2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31 

       

Immateriella tillgångar 167 155 168 947 175 764 

Materiella anläggningstillgångar 4 759 4 807 4 408 

Finansiella anläggningstillgångar 1 403 1 212 3 648 

Summa anläggningstillgångar 173 317 174 966 183 820 

Varulager 42 692 18 946 27 231 

Kundfordringar 5 761 12 963 6 540 

Övriga omsättningstillgångar 15 387 16 085 17 600 

Summa kortfristiga fordringar 21 148 29 049 24 141 

Likvida medel 2 041 8 876 3 885 

Summa omsättningstillgångar 65 882 56 871 55 256 

Summa tillgångar 239 198 231 837 239 075 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 120 685 144 442 144 516 

Innehav utan bestämmande inflytande -18 679 -7 703 -11 767 

Summa eget kapital 102 006 136 739 132 749 

Långfristiga lån 14 516 88 0 

Långfristiga avsättningar 0 0 0 

Summa långfristiga skulder 14 516 88 0 

Kortfristiga lån 38 769 24 284 21 644 

Konvertibla skulder1 15 000 20 000 20 000 

Övriga kortfristiga skulder 68 908 50 725 64 683 

Summa kortfristiga skulder 122 677 95 010 106 328 

Summa Eget kapital och skulder 239 198 231 837 239 075 

1 5 MSEK konverterades till aktier i apr 2022, återstående lånebelopp kvarstår som skulder i enlighet med villkoren enligt låneavtalet.  
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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 2021 106 370 5 025 1 317 544 -4 725 -1 265 356 158 858 -3 098 155 760 

           

  Årets resultat jan–sep 2021     -27 948 -27 948 -4 605 -32 553 

  Övrigt totalresultat    -13 468  -13 468  -13 468 

    Summa totalresultat 0 0 0 -13 468 -27 948 -41 416 -4 605 -46 021 

           

  

Riktad emission - 18 dec 2020, 
registrerad 20 jan 2021 5 025 -5 025 0   0  0 

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

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

  Emission av optioner   3 490   3 490  3 490 

  Emissionskostnader   -1 676   -1 676  -1 676 

           
Utgående balans 30 september 2021 129 395 0 1 326 544 -18 193 -1 293 304 144 442 -7 703 136 739 
  

         
  Resultat okt–dec 2021     -5 609 -5 609 -2 062 -7 670 

  Övrigt totalresultat    3 869  3 869 -2 003 1 865 

  Summa totalresultat 0 0 0 3 869 -5 609 -1 740 -4 065 -5 805 

           

  Emission optioner   3 490   3 490  3 490 

  Issue Cost   -1 676   -1 676  -1 676 
 
Utgående balans 31 december 2021  

129 395 0 1 328 358 -14 325 -1 298 913 144 516 -11 767 132 748 

Ingående balans 1 januari 2022 129 395 0 1 328 358 -14 325 -1 298 913 144 516 -11 767 132 748 

           

  Årets resultat     -4 099 -4 099 -4 704 -8 804 

  Övrigt totalresultat    -30 095  -30 095 -2 207 -32 302 

    Summa totalresultat 0 0 0 -30 095 -4 099 -34 194 -6 911 -41 105 

           

  Riktad emission - 17 jan 3 967  1 197   5 163  5 163 

  Kvittningsemission - 7 apr 4 000  1 000   5 000  5 000 

  Ny aktieemission - 27 sep  1 000    1 000  1 000 

  Emissionskostnader   -800   -800  -800 

           
Utgående balans 30 september 2022 137 362 1 000 1 329 754 -44 419 -1 303 012 120 685 -18 679 102 005 
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Rapport över kassaflöden för koncernen i sammandrag 
 

  2022 2021 2022 2021 2021 

TSEK Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Jan-dec 

Årets resultat -4 173 -14 981 -8 804 -32 553 -40 223 

Avskrivningar & nedskrivningar  3 464 2 559 10 333 9 533 13 921 

Övriga poster som inte ingår i kassaflödet1, 2 -7 897 -4 362 -41 484 -10 248 -19 837 

          

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -8 606 -16 784 -39 955 -33 269 -46 140 

före förändring i rörelsekapital         

Förändring av rörelsefordringar 4 602 520 779 -5 817 606 

Förändring av varulager 1 580 -3 004 -15 462 -4 243 -12 528 

Förändring av rörelsetillgångar 2 943 2 517 2 213 801 -3 337 

Förändring av rörelseskulder -846 2 569 18 741 8 417 22 375 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -326 -14 182 -33 684 -34 111 -39 022 

Förvärvade immateriella tillgångar -156 -1 064 -1 757 -3 571 -6 888 

Förvärvade materiella tillgångar -1 177 -234 -2 292 -218 -563 

Avyttring av anläggningstillgångar 0 0 912 0 0 

Finansiella tillgångar 54 47 2 245 264 441 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 279 -1 251 -891 -3 526 -7 009 

Summa kassaflöde före finansiering -1 606 -15 433 -34 575 -37 636 -46 032 

Nyemission  969 0 20 163 27 000 27 000 

Lån 1 551 27 772 20 601 45 140 25 300 

Återbetalning av finansiella skulder -2 406 -7 581 -8 476 -27 755 -4 764 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 114 20 192 32 288 44 384 47 536 

Periodens kassaflöde -1 492 4 759 -2 286 6 749 1 504 

Likvida medel vid periodens början  3 359 4 118 3 885 2 128 2 128 

Effekter av växelkurser på kontanter 174 0 442 0 253 

Likvida medel vid periodens slut  2 041 8 876 2 041 8 876 3 885 

1 primärt valutaomräkningsvinst/-förlust men inkluderar även andra poster som inte påverkar kassaflödet, såsom avskrivning av immateriella tillgångar och 
redovisningsjusteringar enligt IFRS16. 
2 felklassificering under Q3 2021 av IFRS16 redovisningsjusteringar i "förvärvade materiella anläggningstillgångar" i stället för "övriga poster som inte ingår i 
kassaflödet".  Korrigerat under perioden juli – september 2022 och har en påverkan på -373 som återspeglas i jul-sep 2021 och -3 218 som återspeglas i  
jan-sep 2021 i "förvärvade materiella anläggningstillgångar" och motsvarande förändringar i "övriga poster som inte ingår i kassaflödet".  
 
 
 

Nyckeltal       

  202  2021 2022 2021 2021 

TSEK Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Jan-dec 

Periodens kassaflöde  -1 492 4 759 -2 286 6 749 1 504 

Kassaflöde före och efter utspädning (SEK) 1  -0,01 0,02 -0,01 0,03 0,01 
Genomsnittligt antal utestående aktier före och efter 
utspädning 

228 936 
002 

215 658 
150 

226 155 
575 209 845 650 

211 244 
452 

      
   2022 2021 2021 

      Jan-sep Jan-sep Jan-dec 

Soliditet   42,6 % 59,0% 55,5% 

Antal aktier    

228 936 
002 215 658 150 

177 284 
817 

Eget kapital per aktie (SEK)      0,53 0,67 0,63 
 

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.   

  



 

Anoto Group AB (publ) 
Juli–september 2022                                                                                                                                          
19 / 21 

 

Kvartalsvis sammanfattning för koncernen 
 

Kvartalsvis summering 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 

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

Nettoomsättning, MSEK* 24 19 18 21 24 11 16 

Bruttomarginal, % 35 % 69 % 91 % 62 % 34 % 56 % 70 % 

Rörelsekostnader, MSEK -23 -24 -27 -32 -21 -20 -22 

Rörelseresultat, MSEK -12 -12 -10 -20 -13 -14 -10 

EBITDA, MSEK -11 -8 -7 -15 -11 -11 -7 

Periodens resultat, MSEK -4 -2 -2 -8 -15 -20 3 

* Definierad enligt IFRS               

 
 
Moderbolagets resultaträkning i sammandrag 
 

  2022 2021 2022 2021 2021 

TSEK Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Jan-dec 

Nettoomsättning 2 810 5 597 8 519 9 041 11 198 

Bruttovinst 2 810 5 597 8 519 9 041 11 198 

          

Administrationskostnader -1 065 -1 871 -6 531 -7 561 -14 003 

Rörelseresultat 1 745 3 726 1 988 1 480 -2 805 

          

Resultat från andelar i koncernföretag* 0 0 0 0 -1 374 

Finansiella poster 92 287 5 932 103 904 6 573 18 057 

Periodens resultat 94 032 9 658 105 892 8 053 13 878 

Övrigt totalresultat för perioden   0 0 0 0 

Summa totalresultat för perioden 94 032 9 658 105 892 8 053 13 878 

*Moderbolaget har inget övrigt totalresultat, varför totalresultatet för moderbolaget är detsamma som "periodens resultat" som presenteras ovan. En separat 
rapport över totalresultat presenteras inte. 

 
Moderbolagets balansräkning i sammandrag 
 

TSEK     2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31 

Immateriella tillgångar     5 057 6 917 5 536 

Finansiella anläggningstillgångar     526 165 382 949 477 059 

Summa anläggningstillgångar     531 222 389 866 482 595 

Övriga kortfristiga fordringar     73 030 82 877 6 030 

Likvida medel     15 2 400 219 

Summa omsättningstillgångar     73 044 85 277 6 249 

Summa tillgångar     604 266 475 142 488 844 

Eget kapital     564 049 440 065 447 794 

Övriga långfristiga skulder     1 116 539 2 653 

Övriga kortfristiga skulder     39 101 34 538 38 397 

Summa Eget kapital och skulder     604 266 475 142 488 844 
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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 fyra segment inom verksamheten för vilka information ska lämnas. 
Styrgruppen använder i första hand nettoomsättningen för att bedöma resultatet för rörelsesegmenten.  

 
Nettoomsättning per rörelsegren 2022 2021 <> % 2022 2021 <> % 2021 

TSEK Jul-sep Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Jan-sep Jan-dec 

Livescribe 8 001 4 926 62 % 23 876 12 022 99 % 18 906 

Enterprise Forms  1 787 836 114 % 12 731 10 444 22 % 21 820 

OEM 14 045 17 737 -21 % 24 295 28 258 -14 % 30 468 

KAIT 8 83 -90 % 56 484 -88 % 537 

Totalt 23 842 23 582 1 % 60 959 51 208 19 % 71 730 

 
 

Resultat per rörelsegren 2022 2021 <> % 2022 2021 <> % 2021 

TSEK Jul-sep Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Jan-sep Jan-dec 

Livescribe -10 328 -6 519 -58 % -17 111 -9 156 -87 % -16 074 

Enterprise Forms  -2 974 -1 953 -52 % -1 300 -428 -204 % 5 981 

OEM 4 006 -2 468 262 % 1 087 -9 579 111 % -13 835 

KAIT -6 567 -7 307 10 % -20 863 -20 618 -1 % -29 922 

Övrigt1 1 377 5 069 -73 % 1 676 2 206 -24 % -3 294 

Totalt rörelseresultat -14 486 -13 177 -10 % -36 512 -37 575 3 % -57 143 

        
Finansiella poster 11 303 -1 344 941 % 28 600 5 482 422 % 16 637 
Skatt -990 -460 -115 % -891 -460 -94 % 283 

Periodens resultat -4 173 -14 981 72 % -8 804 -32 553 73 % -40 223 

1 inkluderar försäljnings- och administrationskostnader och andra allmänna kostnader från icke-intäktsgenererande enheter samt 

vissa koncerninterna elimineringar i konsolideringen 

 

Not 2 – Koncernens nettoomsättning per marknad och segment 

Segmentens nettoomsättning per marknad presenteras baserat på kundernas geografiska läge och grupperas i tre regioner 
samt för Sverige. 

Q3 2022 
(TSEK) 

Enterprise Form  Livescribe OEM 

 

KAIT 

 

Totalt 

 

Sverige 79 385 - - 465 

EMEA 1 505 504 - - 2 008 

Nord- och Sydamerika 72 7 112 - 8 7 192 

APAC 131 - 14 045 - 14 176 

Q3 2022 Totalt 1 787 8 001 14 045 8 23 842 

 

Jan–sep 2022 
(TSEK) 

Enterprise Forms Livescribe OEM 

 

KAIT 

 

Totalt 

Sverige 80 601   680 

EMEA 5 836 3 050   8 886 

Nord- och Sydamerika 6 588 18 797  56 25 441 

APAC 227 1 429 24 295  25 951 

Jan–sep 2022 Totalt 12 731 23 876 24 295 56 60 959 
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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. 
 
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 2022 2021 2021 

TSEK Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Jan-dec 

Rörelseresultat -14 486 -13 177 -36 512 -37 575 -57 143 

Avskrivningar och nedskrivningar 3 464 2 559 10 333 9 533 13 921 

EBITDA -11 022 -10 618 -26 179 -28 043 -43 222 

 


