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Anoto Group AB är ett världsledande företag inom digitala skriv- 

och ritlösningar, och har historiskt använt sin egen teknik för att 

utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa 

digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor 

runtom i världen Nu använder Anoto också sitt mönster, sin optik 

och sin bildbearbetande expertis för att knyta samman de analoga 

och digitala världarna, och har lanserat två programvarulösningar 

på basis av den egenutvecklade teknologin: C.AI och aDNA.  Anotos 

aktie är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista under ANOT.

  

 

Den här rapporten publicerades den 28 februari 2019, kl. 08.45. 

 

 

För mer information: www.anoto.com  

http://www.anoto.com/investors
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RAPPORT JANUARI – DECEMBER 2018 
 

• Nettoomsättningen under perioden uppgick till 116 MSEK (173) och nettoomsättningen 
under kvartalet uppgick till 27 MSEK (-26). 

• Rörelseresultatet under perioden uppgick till -132 MSEK (-37) och rörelseresultatet under 
kvartalet uppgick till -122 MSEK (-16). 

• Under Q4 skrev vi ner extraordinära kostnader av engångskaraktär med 107 MSEK för att 
rensa balansräkningen. I detta ingår en nedskrivning av lager (23 MSEK), balanserade utgifter 
(53 MSEK), goodwill (19 MSEK) och övrig avskrivning avseende immateriella tillgångar (9 
MSEK). 

• Minskningen i nettoomsättning beror i första hand på att Forms kunder placerat sina order på 
pennor så att de i tiden sammanfaller med att företagskvantiteter av den nya Anoto-pennan 
(AP-701) fanns tillgängliga. Dessutom har Anotos ändrade prispolitik för verksamheten inom 
Forms också bidragit till detta uppskjutande av intäkter. I den nya modellen sänks den initiala 
hårdvarukostnaden och ett återkommande intäktsflöde etableras som sammanhänger med 
hårdvara, programvara och Anotos egenutvecklade mikropunktsmönster.  

• Denna förändring av prissättningsmodell medförde att vi måste avslå många förfrågningar 
om förnyande på basis av den gamla prissättningsmodellen. Det fick en oundviklig effekt på 
intäkterna, men koncernen räknar med en betydande intäktsökning under kommande kvartal 
i samband med snabbt antagande av den nya pennan och allmänt godkännande av den 
strategiskt sunda nya prispolitiken.  

• Undantas nedskrivningen av lager (23 MSEK), ökade bruttomarginalen under perioden till 
52% (41%) till följd av bättre marginaler i verksamheten Notetaking och att licensintäkterna 
ökade till 19% (14%) av den övergripande produktmixen. 

• Undantas nedskrivningarna av engångskaraktär om 85 MSEK, uppgick overheadkostnaderna 
under perioden till 84 MSEK, lägre än föregående år (108 MSEK) till följd av insatserna 
avseende omstrukturering och kostnadsminskning inom samtliga verksamheter. 

 

 

       

Nyckeltal 2018 2017 2018 2017

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

Nettoomsättning, MSEK* 27 26 116 173

Bruttoresultat* -8 13 37 71

Bruttomarginal, % -29% 48% 32% 41%

Rörelseresultat, MSEK -122 -16 -132 -37

Rörelsemarginal, % Neg Neg Neg Neg

EBITDA, MSEK -39 -5 -47 -21

Periodens resultat, MSEK* -117 -13 -116 -53

Resultat per aktie

före och efter utspädning, SEK* -0.88 -0.16 -1.16 -0.49

Kassaflöde, MSEK* 1 11 -26 26

Likvida medel vid periodens slut, MSEK* 5 32 5 32

* Definierad enligt IFRS        
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KOMMENTARER FRÅN VD 

Fjärde kvartalet var det sista kvartalet då gamla ärvda produkter och nya produkter samexisterade.  
Vi producerade den sista satsen LP2-pennor och deklarerade därefter att nu var det slut. Vi 
avvecklade 601- och 602-pennor i Anoto Koreas (PenGen) tidigare produktportfölj.   

Resultatet blev att vi beslutade att göra rent hus med det som varit och skriva ner balanserade FoU-
kostnader, inklusive 6,1 MUSD från Starbase-projektet (utveckling av HP-penna), goodwill avseende 
förvärv av Anoto Ltd samt andra immateriella tillgångar. De totala nedskrivningarna uppgick till 9,3 
MSUD. Dessutom uppgick nedskrivningen av inkurant lager avseende komponentinköp till 2,7 MSUD.   

Enhet: MUSD 2017 2018 

USA (Livescribe) 7,0 7,1 

Europa (Enterprise Forms) 5,1 3,5 

Korea (OEM) 5,5 2,7 

Övrigt 2,7 - 

Totalt 20,3 13,3 

 
Nedgången i intäkter härrörde i första hand från Korea i och med att Kyowon OEM avbröts under ett 
år till följd av ändringen av pennmodell från 612 till AP-701. Utvecklingen av en strömmande version 
av 701-pennnan slutfördes emellertid under fjärde kvartalet 2018 och vi återupptog leveranserna 
genom att sälja pennor till ett värde av 1 MSUD i slutet av december. Lanseringen av 701K var 
framgångsrik genom att kunder uppskattade formfaktorn hos pennan och att felfrekvensen var lägre 
än någonsin tidigare, mindre än 1 %. Följaktligen fick vi ännu en order i februari motsvarande 650 000 
USD inklusive service och underhåll under 2019.  Ytterligare pennor kommer att levereras under 
första och andra kvartalet 2019.  I och med att leveranserna av OEM-pennor återupptogs till Kyowon 
förväntar vi oss att intäkterna från Korea kommer att återhämta sig under 2019. 
 
Trata från Indien inväntade lanseringen av den strömmande pennan och återupptog orderna när vi 
slutfört utvecklingen. Vi fick en pilotorder på 210 pennor avseende 701K (strömmande version) och 
den nya 701M (Forms-penna med större minne). Leveranserna väntas påbörjas under Q1 2019. 
 
Fjärde kvartalet var ett besvärligt kvartal eftersom  vi stötte på svårigheter i utvecklingen av appar 
och desktop-lösningar för de nyligen lanserade AEGIR-pennorna. Till följd av detta gick vi miste om 
order om upp mot 8 000 pennor.   
 
Till ljuspunkterna hörde att vår bruttomarginal under året ökade till 52 % från 41 % under 2017, 
justerad för en engångskostnad för nedskrivning av inkurant lager. Ökningen av bruttomarginal 
berodde i första hand på den framgångsrika övergången till en prissättning baserad på licens och 
mönsteravgift inom Enterprise form liksom minskad produktionskostnad för hårdvara.   
 
Våra rörelsekostnader (Opex) var oförändrade på 2,5 MUSD. De balanserade utvecklingskostnaderna, 
inklusive nya programvaruplattformar som C.AI och  aDNA fortsatte emellertid och uppgick till 0,6 
MUSD under kvartalet.      
 

UTSIKTER OCH FRAMTIDA STRATEGI 

Lanseringen av C.Ai i januari 2019 var mycket framgångsrik. Vi har indikationer på intresse för betalda 
pilotprojekt (vi tar ut en avgift för pilotstudier) från hela världen, vilka sträcker sig från internationella 
skolor i Mellanöstern till universitet i USA. Vi har därefter anställt två dedikerade säljare och en 



 

 

DELÅRSRAPPORT 

 

Januari – december 2018  5 / 17 

 

 

marknadsförare i USA. Vår förmåga att samla ”big data” genom våra digitala pennor och vår 
avancerade bedömningsplattform gör C.AI till en verkligt unik produkt. Vi tror att den är världens 
första och enda AI-plattform för undervisning offline, en marknad på mer än 7 biljoner USD om året.    
Ännu viktigare är att vi för diskussioner med ett större amerikanskt universitet om att använda C.AI i 
deras akademiska forskning.   

B2C-versionen av aDNA-stickers lanserades också under första kvartalet 2019. Vi har redan säkrat vår 
första order på aDNA-stickers.  Även om det rörde sig om ett lågt belopp (25 000 USD) utgjorde det 
den första aDNA-intäkten för B2C.   

Cervahir’s licens löpte ut i januari 2019. Det rådde stor oro i företaget på grund av krisen för den 
turkiska valutan Lira och genom att ledningen därefter avgick. Vi informerades om Cervahir-
koncernens beslut i februari 2019 att suspendera distributionen av vår teknologi till Q4 2019. Under 
Q4 2019 kan vi komma att återuppta diskussionerna om en förnyelse för 2020.   

För att fokusera och koncentrera oss på utvecklingen av programvaruverksamheten under 2019 
beslöt vi att strategiskt prioritera försäljning och marknadsföring av C.AI och aDNA. Ytterligare 
hårdvaruutveckling skjuts upp till andra halvåret 2019.   

 
Joonhee Won 
VD, Anoto Group AB (publ) 
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ANOTO-KONCERNEN UNDER FJÄRDE KVARTALET 2018  

Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 27 MSEK (26) och rörelseresultatet uppgick till -122 
MSEK (-16).  

Kvartalet har påverkats av flera extraordinära poster, till exempel engångskostnader i samband med 
den förtida uppsägningen av kontoret i Lund (3 MSEK) och nedskrivningen (23 MSEK) avseende 
produkter och råvaror som blev inkuranta till följd av de nya kommersialisreade pennorna. 

Dessutom har immateriella tillgångar granskats för nedskrivningsbehov under Q4. Till följd av Anotos 
pågående arbete med omstrukturering och ompositionering kommer dessa tillgångar att ha mindre 
värde framöver. Därför inkluderar resultatet för Q4 också en nedskrivning av goodwill (19 MSEK) och 
balanserade utgifter (53 MSEK) samt avskrivning av andra immateriella tillgångar (9 MSEK). 

Strukturförändringarna som åstadkommits genom omstruktureringsinsatser och kostnadsminskande 
insatser ger de önskade kostnadsbesparingarna. Koncernen har nu uppnått kvartalsvisa 
overheadkostnader på mindre än 25 MSEK och kommer att fortsätta med detta. 

Koncernen räknar med att ytterligare förbättra det ekonomiska resultatet i fortsättningen genom 
betydande försäljningstillväxt med den nya pennan och den nya prispolitiken, förbättrad 
bruttomarginal genom ökad andel återkommande licensintäkter och kostnadsadministration. 

Koncernen intäkter uppdelade på de primära geografiska marknaderna och produktgrupperna är 
följande:  

 

31 december 2018, MSEK Licenser Digitala pennor Övrigt Totalt

Sverige 0 1 0 1

Övriga EU 18 10 5 33

USA 1 38 9 47

Japan 1 0 0 1

Övriga Asien 2 22 2 26

Övriga världen 0 4 3 7

Tillgångar 22 76 18 116

31 december 2017, MSEK Licenser Digitala pennor Övrigt Totalt

Sverige 0 1 0 1

Övriga EU 3 13 9 25

USA 1 46 10 57

Japan 1 6 1 8

Övriga Asien 18 51 3 73

Övriga världen 1 7 1 9

Tillgångar 24 125 23 173  
 

Kvartalsvis sammanfattning 2018 2018 2018 2018 2017

Q4 Q3 Q2 Q1 Q4

Nettoomsättning, MSEK* 27 28 32 28 26

Bruttomarginal, % -29% 44% 48% 61% 48%

Rörelsekostnader, SEK -114 -25 -15 -16 -29

Rörelseresultat, MSEK -122 -13 1 1 -16

EBITDA, MSEK -5 5 1 2 -5

Periodens resultat, MSEK -117 -14 9 6 -13

* Definierat enligt IFRS  
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REDOVISNINGSPRINCIPER 

Denna delårsrapport upprättades i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering och tillämpliga delar av 
årsredovisningslagen (ÅRL). Upplysningar enligt IAS 34 presenteras antingen i kommentarer eller på 
annan plats i rapporten. Delårsrapporten för moderbolaget upprättades i enlighet med kapitel 9 i 
årsredovisningslagen. Information om redovisningsprinciper som tillämpats återfinns i 
årsredovisningen för 2017. De redovisningsprinciper som tillämpats och bedömningar som gjorts i 
delårsrapporten överensstämmer med dem som tillämpades i årsredovisningen för 2017 med 
undantag för de redovisningsprinciper som redogörs för nedan.   

INTÄKTER 

IFRS 15 innebär nya krav för redovisning av intäkter och ersätter IAS 18 Intäkter, IAS 11 
Entreprenadavtal samt flera intäktsrelaterade tolkningar. IFRS 15 har tillämpats retroaktivt utan 
omräkning av tidigare rapportperioder, med den kumulativa effekten av första tillämpning redovisad 
som en justering av den ingående balansen för balanserat resultat per den 1 januari 2018. 
 
Intäkter uppkommer huvudsakligen från försäljningen av digitala pennor och tillhörande programvara 
och mönster. 
 
För att bestämma om intäkt ska redovisas använder koncernen en 5-stegsprocess: 

1. Identifiera avtalet med en kund 
2. Identifiera prestationsåtaganden 
3. Fastställ transaktionspriset 
4. Allokera transaktionspriset till prestationsåtaganden 
5. Redovisning av intäkter när prestationsåtagande uppfyllts 

 
Koncernen genomför ofta transaktioner som omfattar flera av Anotos produkter och tjänster. I samtliga 
fall allokeras det totala transaktionspriset för ett avtal till de olika prestationsåtagandena på basis av 
deras relativa enskilda försäljningspris. Transaktionspriset för ett avtal utesluter belopp som insamlats 
för tredje parts räkning. 
 
Intäkt redovisas antingen vid en tidpunkt eller över tid, när koncernen uppfyller prestationsåtagandena 
genom att de utlovade varorna eller tjänsterna överförs till kunderna. 
 
Kontrakt med flera prestationsåtaganden 
Många av koncernens avtal består av ett antal prestationsåtaganden inklusive, men inte begränsat till 
försäljning av digitala pennor och programvarulicenser, mönster och professionella tjänster. 
Koncernen har utvärderat möjligheten att urskilja de utlovade varorna och tjänsterna på basis av att 
de är ”distinkta”. En utlovad vara eller tjänst är distinkt om: 

• kunden antingen kan använda varan/tjänsten för sig eller tillsammans med andra lättillgängliga 

resurser, samt 

• varan/tjänsten är separat identifierbar (dvs. koncernen inte tillhandahåller en signifikant tjänst 

för att integrera, modifiera eller kundanpassa den). 

Koncernen har identifierat varje produkt eller tjänst som distinkt.  
 
Produktförsäljning 
Intäkt från produktförsäljning (pennor och mönster) redovisas när kontrollen över varorna har 
överförts till kunden, vilket utgör leveranstillfället för varorna till kunden.  
 
 



 

 

DELÅRSRAPPORT 

 

Januari – december 2018  8 / 17 

 

 

Programvarulicens och professionella tjänster 
Intäkt från programvarulicenser och professionella tjänster kommer att redovisas över tid för 
licensperioden eller när tjänsten tillhandahålls. 
 
Koncernen har inga väsentliga kostnader för att erhålla ett kontrakt eller installationskostnader. 
 
Även om detta utgör väsentliga nya riktlinjer hade införandet av de nya riktlinjerna ingen signifikant 
inverkan på tidpunkt eller belopp när det gäller intäkt som redovisas av koncernen. 

FINANSIELLA INSTRUMENT 

Den nya standarden för finansiella instrument (IFRS 9) ersätter IAS 39 Finansiella instrument: 
Redovisning och värdering Standarden innebär stora förändringar jämfört med de tidigare riktlinjerna 
för klassificering och värdering av finansiella tillgångar samt introducerar en modell som tar sin 
utgångspunkt i förväntad kreditförlust för nedskrivning av finansiella tillgångar. 
 
Klassificeringen och värderingen av koncernens finansiella tillgångar  

Bestäms av såväl verksamhetsmodellen för att förvalta den finansiella tillgången som de finansiella 

tillgångarnas avtalsenliga kassaflödeskarakteristika. Finansiella tillgångar klassificeras i följande 

kategorier: upplupet anskaffningsvärde eller verkligt värde via övrigt totalresultat (FVOCI). 

 

Ledningen innehar de flesta finansiella tillgångarna för att behålla dem och inkassera tillhörande 

kassaflöden. De avtalsenliga villkoren för de finansiella tillgångarna leder till kassaflöden som är 

uteslutande betalningar av kapitalbelopp och ränta för det utestående kapitalbeloppet. Detta 

inkluderar sådana finansiella tillgångar som koncernens likvida medel, lån och fordringar med 

betalningar, som är fasta eller som kan fastställas, och som inte är noterade på en aktiv marknad och 

som värderas till upplupen anskaffningskostnad enligt IFRS 9. 

 

Koncernen har fattat ett oåterkalleligt beslut att redovisa andra långfristiga inesteringar i SMARK Co., 

Ltd till verkligt värde via övrigt totalresultat (FVOCI). Denna investering klassificerades tidigare som 

tillgång som kunde säljas enligt IAS 39.   

STANDARD SOM ÄNNU INTE TRÄTT I KRAFT OCH SOM INTE ANTAGITS I FÖRTID AV KONCERNEN 

Uppskattade effekter av övergången till IFRS 16 Leasing 

Från och med den 1 januari 2019 tillämpar koncernen den nya standarden IFRS 16 Leasing IFRS 16 
introducerar en enda metod för leasingavtal, vilket innebär att koncernens leasingavtal för kontor 
som tidigare klassificerats som operationell leasing enligt IAS 17 kommer att rapporteras i 
balansräkningen som en tillgång i form av en ”right-of-use” tillgång och som en leasingskuld. Bolaget 
har valt att tillämpa lättnadsreglerna genom att mindre hyror och avtal som avser kortare perioder än 
12 månader från övergångsdatum inte inkluderas. Bolaget har valt att tillämpa partiell retroaktivitet 
varvid jämförande år inte räknas om och den eventuella ackumulerade effekten rapporteras som en 
justering av det ingående egna kapitalet vid det första tillämpningsdatumet. 
 
Enligt bolagets första beräkning kommer tillgångarna att öka med 4 440 TSEK och koncernens skulder 
med 4 400 TSEK. Rapporten förväntas ha en positiv inverkan på rörelseresultatet eftersom koncernen 
kommer att rapportera avskrivning på tillgångarna i ställer för leasingavgifter. 
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INVESTERINGAR  

Under Q4 2018 investerade Anoto 5,2 MSEK (18,3) i ytterligare produktutvecklingskostnader 
kapitaliserade som immateriella tillgångar. Syftet med detta projekt är att utveckla nya pennor och 
leverera en framtida gemensam pennplattform för koncernen.  

Som ett led i den årliga bokslutsprocessen har koncernen skrivit ned aktiverade utgifter (53,0 MSEK) i 
samband med granskningen av bolagets portfölj av aktiverade produktutvecklingskostnader. 

Goodwill som uppkommit vid konsolidering granskades för nedskrivningsbehov under Q4 2018. 
Goodwill för Anoto Ltd på 18,6 MSEK har helt skrivits ned. Den utgående balansen för goodwill 
inkluderar värdet för Anoto Korea om 39,1 MSEK och för Livescribe om 105,7 MSEK. 

RISKFAKTORER OCH OSÄKERHETER 

Ledningen och styrelsen anser att kassaflödet kommer att stödja den pågående verksamheten under 
de kommande tolv månaderna. Bolaget kan komma att söka ytterligare finansiering för nya 
strategiska projekt. 

REDOVISNING PER RÖRELSEGREN 

Under föregående år har koncernen omorganiserats för att bli en mer enhetlig global aktör och 
koncernens interna rapportering innehåller ännu inte någon rapportering av segment. Den interna 
rapporteringen har upprättats för koncernen som helhet. Koncernen kommer att ta fram lämplig 
rapportering per rörelsegren i början av nästa år. 

MEDARBETARE 

Den 31 december 2018 hade Anoto Group totalt 40 medarbetare jämfört med 35 vid utgången av 2017.  

MODERBOLAGET 

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

AKTIEDATA  

Anoto-aktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic Small Cap-lista i Stockholm. Den 18 oktober 2018 
tillkännagav Anoto det framgångsrika placerandet av cirka 24 MSEK genom nyemission av 7 957 307 
aktier och garantiförbindelser. Genom nyemissionen har Anotos aktiekapital ökat med 4 744 384,20 
SEK till 72 367 355 SEK. Det totala antalet aktier vid slutet av perioden var 120 612 257.  

JURIDISKA TVISTER  

Anoto har inlett ett förfarande vid Intellectual Property Enterprise Court i England mot Citi Soft 
Limited och Edward Belgeonne, en styrelseledamot i Citi Soft Limited (tillsammans ”Svarandena”). 
Anoto anser att Svarandena gör intrång i Anotos copyright och varumärken genom att använda 
Anotos mönsterteknologi och utrustning för utveckling av programvara och genom att sälja Anotos 
digitala pennor till slutanvändare. Anotos advokater är optimistiska beträffande sannolikheten att 
Anoto har framgång. 

 

●       ●       ● 
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KALENDER FÖR 2019  

Årsredovisning – 31 mars 2019 

Årsstämma – 15 maj 2019 

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

 

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer. 

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION 
 

Vänligen kontakta:  

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

 

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

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om 
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående 
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 februari 2019, kl. 08.45 CET. 

http://www.anoto.com/investors
mailto:ir@anoto.com
http://www.anoto.com/
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FINANSIELLA RAPPORTER 
 
 

Rapport över totalresultat i sammandrag

2018 2017 2018 2017

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

Nettoomsättning 27 002 26 451 115 556 173 010

Kostnad sålda varor / tjänster -34 934 -13 685 -78 097 -102 088

Bruttovinst -7 932 12 766 37 459 70 922

Försäljnings, administrations- och forskningskostnader -111 998 -26 999 -170 225 -107 312

Övriga rörelseposter -1 616 -1 745  606 - 188

Rörelseresultat -121 546 -15 978 -132 160 -36 578

Övriga finansiella poster  967 1 523 13 137 -19 623

Resultat före skatt -120 579 -14 455 -119 023 -56 201

Skatt 3 174 1 908 3 174 3 257

Periodens resultat -117 405 -12 547 -115 850 -52 944

Periodens resultat hänförligt till:

Moderbolagets ägare -117 406 -12 401 -115 884 -52 809

Innehav utan bestämmande inflytande  1 - 147  35 - 135

Periodens summaresultat -117 405 -12 548 -115 850 -52 944

Övrigt totalresultat 

Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter 12 819 -3 458 2 429 9 316

Vinst eller förlust vid värdering av investering till verkligt värde - 522  0 -16 577  0

Periodens Övrigt totalresultat 12 297 -3 458 -14 148 9 316

Periodens Summa totalresultat -105 108 -16 005 -129 998 -43 628

Periodens totalresultat hänförligt till:

Moderbolagets ägare -105 109 -15 859 -130 033 -43 493

Innehav utan bestämmande inflytande  1 - 147  35 - 135

Periodens Summa totalresultat -105 108 -16 006 -129 998 -43 628

Nyckeltal:

Bruttomarginal -29.4% 48.3% 32.4% 41.0%

Rörelsemarginal Neg Neg Neg Neg

Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) -0.88 -0.16 -1.16 -0.49

Genomsnittligt antal utestående aktier före och efter utspädning 119 141 885 101 111 621 112 429 281 89 117 341  
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Rapport över finansiell ställning i sammandrag för koncernen

TSEK 2018-12-31 2017-12-31

Immateriella tillgångar 200 867 255 282

Materiella anläggningstillgångar 3 233 3 404

Finansiella anläggningstillgångar 2 166 18 318

Summa anläggningstillgångar 206 265 277 003

Varulager 24 561 51 766

Kundfordringar 39 004 27 747

Övriga omsättningstillgångar 9 055 11 429

Summa kortfristiga fordringar 48 058 39 176

Likvida medel, inkl kortfristiga placeringar 5 458 31 664

Summa omsättningstillgångar 78 077 122 606

Summa tillgångar 284 343 399 609

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 212 129 276 284

Innehav utan bestämmande inflytande -549 -583

Summa eget kapital 211 580 275 701

Låneskulder 2 149 44 449

Övriga långfristiga skulder 4 147 3 289

Summa långfristiga skulder 6 296 47 737

Kortfristiga avsättningar

Kortfristiga lån 5 685 11 309

Övriga kortfristiga skulder 60 781 64 863

Summa kortfristiga skulder 66 466 76 171

Summa Eget kapital och skulder 284 343 399 609  
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Rapport över förändringar i koncernens eget kapital i sammandrag

Övrigt Innehav utan

Pågående tillskjutet Balanserade Summa Eget bestämmande Total Eget

TSEK Aktiekapital emission kapital Reserver vinstmedel kapital inflytande kapital

Ingående balans 1 januari 2017 46 817 24 1 117 530 -11 074 -940 039 213 258 -1 689 211 569

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

Övrigt totalresultat 9 316 9 316 9 316

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

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

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

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

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

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

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

Utgående balans 31 december 2017 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

Företrädesemission - 18 okt 4 774 18 803 23 578 23 578

Eget kapital 31 december 2018 72 367 0 1 267 763 -15 906 -1112 096 212 129 -548 211 580
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Rapport över kassaflöden för koncernen i sammandrag

2018 2017 2018 2017

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

Resultat efter finansiella poster -120 579 -14 456 -119 023 -56 201

Avskrivningar & nedskrivningar 82 681 10,856 84 934 15 835

Övriga poster som inte ingår i kassaflödet 5 246 -5 099 -21 199 14 196

Poster som inte ingår i kassaflödet 87 927 5 757 63 735 30 031

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

före förändring i rörelsekapital -32 652 -8 699 -55 288 -26 170

Förändring av rörelsefordringar - 812 21 838 -8 882 31 005

Förändring av varulager 26 215 -1 662 27 204 -2 288

Förändring av rörelseskulder -8 273 -15 740 -3 223 -47 741

Kassaflöde från den löpande verksamheten -15 521 -4 263 -40 188 -45 194

Immateriella tillgångar -5 192 -24 794 -18 181 -38 965

Materiella tillgångar -586 111 -1,942 0

Försäljning av andelar i intressebolag 0 0 0 0

Finansiella tillgångar -198 -47 16,152 538

Kassaflöde från inversteringsverksamheten -5 976 -24 730 -3 971 -38 427

Summa kassaflöde före finansiering -21 497 -28 993 -44 160 -83 621

Nyemission 23,578  0 23,578 43 923

Konvertibelt lån 0 40,300 0 74 449

Förändring av långfristiga skulder -1 558 - 18 -5 624 -8 640

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 22 019 40 282 17 954 109 732

Periodens kassaflöde  522 11 289 -26 206 26 111

Likvida medel vid periodens början 4 936 20 375 31 664 5 553

Likvida medel vid periodens slut 5 458 31 664 5 458 31 664  
 
 
 
 
 

Nyckeltal
2018 2017 2018 2017

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

Periodens kassaflöde  522 11 289 -26 206 26 111

Kassaflöde före och efter utspädning (SEK)  1  0.00 0.11 -0.23 0.29

Genomsnittligt antal utestående aktier före och efter utspädning 119 141 885 101 111 621 112 429 281 89 117 341

2018-12-31 2017-12-31

Soliditet 74.6% 69.1%

Antal aktier 120 612 257 102 067 130

Eget kapital per aktie (SEK)  1.76                   2.71                   

1    Nyckeltal avseende Kassaflöde per aktie är baserat på vägt genomsnittligt antal aktier och utestående teckningsoptioner för respektive post.

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

2018 2017 2018 2017

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

Nettoomsättning 5 574  0 15 850  0

Bruttovinst 5 574  0 15 850  0

Administrationskostnader -5 309 -5 980 -15 096 -12 085

Rörelseresultat 265 -5,980 755 -12 085

Resultat från andelar i dotterföretag* -25,885 0 -25,885 -100

Finansiella poster 1,695 -1 613 3 083 -1 183

Periodens resultat -23,925 -7,594 -22 048 -13 368

*I utfallet för 2018 finns inkluderat nedskrivning av aktierna i XMS med 26 MSEK.

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

TSEK 2018-12-31 2017-12-31

Immateriella tillgångar 6 001 6,015

Finansiella anläggningstillgångar 268 926 300 028

Summa anläggningstillgångar 274 927 306 043

Övriga kortfristiga fordringar 309 464 270 788

Likvida medel, inkl kortfristiga placeringar 1 055 13 911

Summa omsättningstillgångar 310 519 284 699

Summa tillgångar 585 446 590 742

Eget kapital 568 952 530 456

Övriga långfristiga skulder 6 390 2 353

Konvertibla lån 2 149 44 449

Kortfristiga lån 0 0

Övriga kortfristiga skulder 7 955 13 484

Summa Eget kapital och skulder 585 446 590 742  
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Not 1 - Finansiella instrument

31 december 2018

Upplupet 

anskaffningsvärde FVTPL FVOCI

Derivat som 

använts i 

säkringssyfte (FV) Totalt

Kundfordringar och andra kort- och 

långfristiga fordringar 40 784  0  0  0 40 784

Likvida medel, inkl. kortfristiga placeringar 5 458  0  0  0 5 458

Långfristiga placeringar och värdepapper  0  0  385  0  385

Tillgångar 46 242  0  385  0 46 627

31 december 2018 Derivat (FV) som 

använts i 

Identifierad till 

FVTPL

Övriga skulder till 

FVTPL

Övriga skulder 

(upplupet 

Totalt

Konvertibla skulder och kortfristiga lån 7 834 7 834

Leverantörsskulder 28 891 28 891

Övriga skulder 11 381 11 381

Skulder  0  0  0 48 106 48 106

31 december 2017

Upplupet 

anskaffningsvärde FVTPL FVOCI

Derivat som 

använts i 

säkringssyfte (FV) Totalt

Kundfordringar och andra kort- och 

långfristiga fordringar 29 103  0  0  0 29 103

Likvida medel, inkl. kortfristiga placeringar 31 664  0  0  0 31 664

Långfristiga placeringar och värdepapper  0  0 16 962  0 16 962

Tillgångar 60 767  0 16 962  0 77 729

31 december 2017 Derivat (FV) som 

använts i 

Identifierad till 

FVTPL

Övriga skulder till 

FVTPL

Övriga skulder 

(upplupet 

Totalt

Låneskulder 55 758 55 758

Leverantörsskulder 38 857 38 857

Övriga skulder 10 395 10 395

Skulder  0  0  0 105 010 105 010

Värdering av långfristiga investeringar till verkligt värde

Bolaget innehar långfristiga tillgångar som värderas till verkligt värde Investeringarna avser långfristiga investeringar i SMARK Co., Ltd 

för ett långsiktigt partnerskap. SMARK har planerat sin verksamhetsutvidgning och tillväxt under innevarande år, och avsågs pågå 

under hela året. I detta hänseende har värderingen till verkligt värde skjutits upp till detta kvartal. Investeringen har värderats till verkligt 

värde till ett noterat pris på aktiva marknader för identiska tillgångar inom Nivå 1 i hierarkin för verkligt värde. Det har inte förekommit 

några överföringar mellan andra nivåer inom hierarkin av finansiella tillgångar som värderats till verkligt värde.  
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Kompletterande finansiella mätetal 
 
Anoto Group använder vissa mätetal i denna kvartalsrapport som inte definieras under IFRS. Anoto Group anser att dessa 
mätetal tillför värdefull tilläggsinformation för investerare och bolagets ledning då de bidrar till en bättre analys av bolagets 
utfall. Eftersom alla bolag inte beräknar dessa finansiella mått på samma sätt är de inte alltid jämförbara bolag emellan. 
Dessa finansiella mätetal ska inte anses vara ett substitut för de mätetal som definieras enligt IFRS.  
 
Definitioner av de kompletterande mätetal som används av Anoto Group och som inte definieras under IFRS presenteras 
nedan. 
 
BRUTTOMARGINAL 
Bruttoresultat som ett procenttal av nettoomsättningen. Bruttoresultat definieras som nettoförsäljning minskat med 
kostnader för sålda varor. 
 
RÖRELSERESULTAT 
Bruttoresultat minus försäljnings-, administrations- och utvecklingskostnader samt övriga rörelseintäkter/ - kostnader. 
 
RÖRELSEMARGINAL 
Rörelseresultat efter avskrivningar som ett procenttal av nettoomsättningen. 
 
ÅRETS KASSAFLÖDE PER AKTIE  
Årets kassaflöde delat med det viktade genomsnittliga antalet aktier för året. 
 
SOLIDITET 
Eget kapital hänförligt till aktieägarna i Anoto Group AB som ett procenttal av de totala tillgångarna. 
 
EBITDA 
Rörelseresultat för avskrivningar.  
 
EBITDA anses vara ett användbart mått för koncernen därför att det ger en uppskattning av det underliggande operativa 
kassaflödet genom eliminering av avskrivningarna. Nedan visas en jämförelse mot koncernens rörelseresultat. 
 
 

2018 2017 2018 2017

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

Rörelseresultat -121,546 -15,978 -132,160 -36,578

Avskrivningar och nedskrivningar 82,681 10,856 84,934 15,835

EBITDA -38,864 -5,122 -47,225 -20,743

 
 


