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Anoto Group AB är ett världsledande företag inom 
digitala skriv- och ritlösningar. Anoto utvecklar digitala 
pennor och tillhörande programvara med hjälp av sin 
egenutvecklade teknik. Anoto använder sin tekniska 
lösning, sitt mönster, sin optik och sin 
bildbehandlingsexpertis för att knyta samman den 
analoga och den digitala världen. Två 
programvarulösningar baserade på den egenutvecklade 
teknologin har lanserats. Huvudkontoret finns i 
Stockholm och Anoto har 49 anställda.  
 
Anoto Group AB är noterat på Nasdaq Stockholm 
(ANOT) och nettoomsättningen uppgick till 112 MSEK 
under 2019. För mer information www.anoto.com. 

 

http://www.anoto.com/
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RAPPORT JANUARI – DECEMBER 2019  
 

 Fjärde kvartalet 2019 

• Nettoomsättningen ökade till 31 MSEK (27) 

• Bruttomarginalen ökade till 64 procent (-29 procent) 

• Nedskrivning av goodwill med -7 MSEK 

• Rörelseresultatet förbättrades till -14 MSEK (-122) 

• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,02 SEK (-0,88)  

• Anoto genomförde en riktad nyemission under kvartalet om 12 miljoner stamaktier, och 
tillfördes därigenom cirka 1,464 MUSD. Utöver dessa 12 miljoner nya aktier emitterades och 
levererades ytterligare 1 095 970 nya aktier i november som ett resultat av den riktade 
nyemission som Anoto genomförde i september 2019 
 

 

Januari – december 2019 

• Nettointäkterna minskade något till 112 MSEK (116) 

• Bruttomarginalen stärktes till 54 procent (32 procent) 

• Nedskrivning av goodwill med -7 MSEK 

• Rörelseresultatet uppgick till -51 MSEK (-132)  

• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,23 SEK (-1,16) 

• I september genomförde Anoto en riktad nyemission om 17 650 000 nya aktier, och tillfördes 

därigenom cirka 15 miljoner SEK i nytt kapital (16 554 030 aktier emitterades och levererades i 

september medan återstående 1 095 970 aktier emitterades och levererades i november) 

• I november genomförde Anoto en riktad nyemission om 12 000 000 nya stamaktier, och 

tillfördes därigenom cirka 1,464 MUSD i nytt kapital (under november emitterades och 

levererades även de återstående 1 095 030 aktierna från den riktade nyemissionen som 

genomfördes i september) 

• Anoto erhöll i november en investering om 3 MUSD till sitt dotterbolag för utbildning, 
Knowledge AI Inc, som ersättning för en ägarandel om 16,667 procent av Knowledge AI Inc. 
Investeringen gjordes baserat på en pre-money värdering av Knowledge AI Inc om 15 MUSD, 
varefter Knowledge AI Inc:s post-money värdering bedöms vara 18 MUSD, motsvarande cirka 
173 MSEK  

• Händelser efter rapportperiodens utgång:  

o Ytterligare två amerikanska skoldistrikt har valt Anotos utbildningslösning KAIT för att 
erbjuda individanpassad utbildning genom artificiell intelligens. Skoldistrikten består 
tillsammans av 238 341 elever fördelade på 301 skolor, vilket innebär att det 
sammanlagda antalet elever i skoldistrikt som använde sig av KAIT-plattformen vid 
pressmeddelandets publicering uppgick till 452 060. 
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Nyckeltal 2019 2018 <> % 2019 2018 <> % 

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

Nettoomsättning, MSEK* 31 27 16% 112 116 -3% 

Bruttoresultat* 20 -8 354% 61 37 62% 

Bruttomarginal, % 64% -29%   54% 32%   

Rörelseresultat, MSEK -14 -122 88% -51 -132 62% 

EBITDA, MSEK -6 -39 86% -35 -47 26% 

Periodens resultat, MSEK* -25 -117 78% -33 -116 72% 

Resultat per aktie             

före och efter utspädning, SEK* -0.02 -0.88 98% -0.23 -1.16 80% 

Periodens kassaflöde, MSEK* 18 1 3373% 15 -26 157% 

Likvida medel vid periodens slut, MSEK* 20 5 273% 20 5 273% 

* Definierad enligt IFRS           

 

VD kommentar 
Intäkterna under kvartalet ökade med 16 procent till 31 MSEK jämfört med tredje kvartalet 2019, 
vilket är de högsta intäkterna Anoto har noterat under de senaste sex kvartalen. Intäkternas 
återhämtning hänför sig i huvudsak till kvalitetsförbättringar av hårdvara och programvara efter den 
kommersiella lanseringen av en ny penna och ny programvara. 

Dessutom förbättrades bruttomarginalen avsevärt till 64 procent under fjärde kvartalet 2019 
huvudsakligen till följd av lägre tillverkningskostnader och ökningen av licens- och 
programvaruintäkter. Anoto har inte nått en sådan hög bruttomarginalnivå på de senaste tjugo 
kvartalen. Bruttomarginalen för året var dessutom den bästa de senaste fem åren.  

Den förbättrade lönsamheten är tydligare på EBITDA-nivå. EBITDA under fjärde kvartalet uppgick till  
-6 MSEK vilket utgör en väsentlig förbättring jämfört med föregående års -39 MSEK. Normaliseras 
föregående års engångsnedskrivning av obsolet lager motsvarande -23 MSEK uppgick resultatet till -6 
MSEK i jämförelse med -16 MSEK för 2018. Vidare inkluderar resultatet för fjärde kvartalet 2019 
resultatet för KAIT under denna period, vilket uppgår till över -6 MSEK under fjärde kvartalet 2019. 
Utan KAIT skulle Anoto således ha visat lönsamhet.   

Livescribe (B2C) 

Intäkterna för Livescribe ökade med 31 procent jämfört med tredje kvartalet 2019 i och med att vi 
åtgärdade de flesta hård- och programvaruproblemen. Även jämfört med fjärde kvartalet 2018 ökade 
intäkterna för Livescribe med 6 procent. Produktionslinjen har arbetat med full kapacitet med 
undantag för Echo-pennan som arbetar med reducerad kapacitet eftersom vi fortfarande hanterar 
produktionsproblem som uppkom i samband med flytten från Kina till Sydkorea.   

Enterprise Forms (B2B) 

Övergången till en mjukvarubaserad affärsmodell genom licensavgifter baserade på användning av 
Anotos prickmönster är nu fullt förankrad hos våra befintliga kunder. Vi introducerade en ny 
prissättningsmodell och ökade den lägsta distributörsavgiften till 50 000 USD per år. Genom 
lanseringen av Anoto Cloud i mars 2020 räknar vi med att verksamheten Enterprise Forms kommer 
att attrahera större kunder och generera ett stabilare intäktsflöde. 
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OEM 

Pennförsäljningen inom OEM-segmentet nådde 44 000 pennor under 2019 och intäkterna ökade 
marginellt med 2 procent till 24 MSEK. Dessutom räknar vi med en marginalförbättring under 2020 
eftersom vi har kommit överens med befintliga OEM-kunder om en prishöjning. Insatserna för att 
diversifiera OEM-segmentet fortsatte under 2019 och för närvarande för vi diskussioner med flera 
kandidater till OEM-samarbeten avseende andra hälften av 2020.  

KAIT  

Sedan den kommersiella lanseringen av KAIT-mjukvaran under augusti 2019 gjorde vi väsentliga 
framsteg med att säkerställa kommersiella piloter inför abonnemangsköp. I slutet av februari 2020 
har KAIT mer än 723 000 elever och mer än 900 skolor anknutna genom avtal. De flesta avtalen har 
ingåtts med amerikanske skoldistrikt och skolnätverk, men vi har också en kund i Sydkorea som valde 
att hoppa över pilotfasen och direkt ingå ett treårigt licensavtal. Vi diskuterar även KAIT med 
utbildningsdepartement i flera länder.  

 

 

 

UTSIKTER OCH FRAMTIDA STRATEGI 
 
Vid sidan av KAIT förväntas de flesta av Anotos befintliga affärsverksamheter vara lönsamma under 
2020. KAIT kräver betydande investeringar och förväntas ådra sig fortsatta förluster. Först och främst 
kräver KAIT kontinuerlig produktförbättring och -utveckling. Vidare är kostnaderna för 
marknadsföring och försäljning nära knutna till verksamhetens framgång. Som ett SaaS-företag 
(Software as a Service) väntas KAIT göra stora förluster under tidig lanseringsfas. Paradoxalt nog 
innebär detta att ju bättre KAIT presterar och lanseringen lyckas, desto större ekonomiska förluster 
kommer att uppstå under den inledande perioden. 

Livescribe koncentrerar sig på att genomföra ytterligare mjukvarulanseringar i syfte att utöka 
användningsområdena för digitala pennor. Vi kommer att lansera en Social Media Notebook i mars 
och ett gränssnitt mot MS Windows under första hälften av 2020. Vidare kommer det att ske en 
mjukvaruutveckling för att minska kostnaderna för att upprätthålla fyra olika plattformsappar (iOS, 
Android, Windows, Mac). Med lanseringen av nya pennor och ny programvara har vi sett ett ökat 
intresse i distributionsledet. Expansion i Europa och andra regioner är högprioriterade projekt. Vi har 
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inlett affärsrelationer med Best Buy Canada och Lotte Hi-Mart Korea, det vill säga med de största 
elektronikdetaljisterna i respektive land. 

Fokus för Enterprise Forms är att säkra stora kunder, framför allt i USA, för att expandera geografiskt 
och diversifiera intäktskällorna. En framgångsrik lansering av Anoto Cloud kommer att vara en 
avgörande händelse för Enterprise Forms under 2020.  

OEM-verksamhetens viktigaste fokus är att diversifiera intäktskällorna. Vi för diskussioner med flera 
potentiella OEM-kunder och förväntar oss att lansera kommersiella pilotprojekt under tredje 
kvartalet 2020 som en förberedelse för evenemang kring Black Friday.   

 

 

 

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

Fjärde kvartalet 
 
Nettoomsättning och resultat 
Nettoomsättningen under fjärde kvartalet ökade till 31 MSEK (27). Livescribe (B2C), där hårdvaru- och 
mjukvaruproblem åtgärdades, utvecklades väl. Bruttomarginalen förbättrades till 64 procent (-29) till 
följd av minskade produktionskostnader för pennor och fraktkostnader. Även mjukvaruförsäljningen 
uppnådde en högre marginal. Rörelseresultatet på -14 MSEK (-122) förorsakades i huvudsak av 
nedskrivning av goodwill med -7 MSEK och KAIT:s kommersiella lansering. Mer personal tillkom då 
KAIT kraftigt ökade sin ingenjörsorganisation i USA. 

Finansiella poster 
Koncernens finansnetto uppgick till -11 MSEK (1). Den negativa siffran beror på en 
valutakursutveckling i SEK/USD som under fjärde kvartalet har varit ogynnsam för Anoto.  

Periodens resultat 
Resultatet för perioden uppgick till -25 MSEK (-117), motsvarande -0,02 SEK (-0.88) per aktie före och 
efter utspädning.  

 

Januari – december  

 
Nettoomsättning och resultat 
Nettoomsättningen minskade med tre procent till 112 MSEK (116) för helåret beroende på de nu 
lösta produktionsproblemen inom Livescribe. Bruttomarginalen stärktes till 54 procent (32) till följd 
av lägre tillverkningskostnader och ökade intäkter för licenser och mjukvara. Rörelseresultatet 
förbättrades till -51 MSEK (-132) men är fortsatt negativt till följd av uppbyggnaden av 
försäljningsorganisationen i USA och Sydkorea i syfte att framgångsrikt lansera KAIT och behovet av 
fortsatta investeringar i FoU avseende såväl KAIT som Livescribe.  

Finansnetto 
Koncernens finansnetto uppgick till 18 MSEK (13). Den positiva siffran beror på en 
valutakursutveckling i SEK/USD som för helåret har varit gynnsam för Anoto. 

Helårsresultat 
Resultatet för helåret förbättrades till -33 MSEK (-116), motsvarande -0,23 SEK (-1,16) per aktie före 
och efter utspädning.  

Investeringar och finansiell ställning 
Under kvartalet investerade Anoto 12,7 MSEK, och totalt 30,3 MSEK för helåret. Investeringarna 
inkluderade utvecklingen av nya produkter (Aegir), programvara (Livescribe+) och nya investeringar i 
verksamhetsområdet KAIT. 
  

Kassaflöde 
Kassaflödet från den operativa verksamheten uppgick till -6,3 MSEK (-1,9) under kvartalet och till  
-10,9 MSEK (-26,6) för helåret, i huvudsak beroende på den positiva utvecklingen för kundfordringar i 
samband med väsentligt snabbare betalningar som minskade DSO (Days Sales Outstanding). 
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Utveckling per verksamhetssegment 
Rapporterna per verksamhetssegment och uppföljningen delas upp i segmenten Livescribe, Enterprise 
forms och OEM. 

Nettoomsättning per segment 2019 2018 <> % 

MSEK Okt-Dec Okt-Dec Okt-Dec 

Livescribe 18 17 6% 

Enterprise Forms  8 9 -10% 

OEM 5 1 491% 

Totalt 31 27 16% 

 

Nettoomsättning per segment 2019 2018 <> % 

MSEK Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec 

Livescribe 59 62 -5% 

Enterprise Forms  29 30 -4% 

OEM 24 24 2% 

Totalt 112 116 -3% 

 
Livescribe 
Segmentet tillhandahåller konsumentprodukter för digitala anteckningar, det vill säga 
handskrivna/analoga anteckningar som konverteras till digitala anteckningar som kan lagras 
och delas i molnet. Livescribe+ och mjukvara för såväl mobilen som laptop 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. 

Nettoomsättningen ökade något till 18 MSEK (17). Ökningen på 6 procent hänger huvudsakligen ihop 
med att försäljningen ökade efter att vi kunnat åtgärda de flesta hård- och mjukvaruproblem som vi 
tidigare har upplevt. 

Nettoomsättningen minskade till 59 MSEK (62) under helåret. Minskningen berodde på 
produktionsproblem och negativa produktrecensioner för den föregående generationen Aegir-
pennor och Aegir-mjukvara. Trots detta lyckas emellertid Aegir Professional Pen hålla farten uppe. 
Utöver nämnda problem flyttades produktionen av Echo Pen från Kina till Sydkorea. Uppbyggnaden 
av produktionen tog längre tid än beräknat vilket ledde till att vissa ordervolymer behövde 
annulleras. Produktionsflytten slutfördes, men vi fortsätter att tvingas förbättra denna del av 
produktionen och producerar därför i långsammare takt.  

Enterprise forms 
Segmentet tillhandahåller digitalisering och automatisering av rutiner. Erbjudandet till kund 
tillhandahåller såväl hård- som programvara och gör det möjligt för kunden att fylla i till 
exempel ett pappersformulär med en Anoto-penna och därefter direkt konvertera den 
analoga texten/informationen till digital text/information. Kunder finns inom olika sektorer 
från läkemedel och hälsovård, över detaljhandel och logistik, till finansiella tjänster och den 
offentliga sektorn. 

 
Nettoomsättningen under fjärde kvartalet minskade till 8 MSEK (9). Den nyligen uppdaterade AP-701-
pennan har mottagits väl av kunderna och introduktionen av en livslång pennlicens har fått ett gott 
gensvar.  
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Nettoomsättningen under helåret uppgick till 29 MSEK (30). Under perioden lanserades en ny penna 
med utökat internminne. En ny prissättningsmodell och en höjd lägsta distributörsavgift om 50 000 
USD per år har lett till att vissa mindre kunder har förlorats, men vi kan nu fokusera på att attrahera 
större företagskunder med den uppdaterade pennan och Anoto Cloud. 

OEM 
Segmentet är underleverantör av pennor med teknik och annan hårdvara såsom 
dockningsstationer, vilka anpassas efter kundens önskemål och marknadsförs under kundens 
varumärke. Största kund inom detta segment är det sydkoreanska företaget Kyowon.  

Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 5 MSEK (1). Ytterligare 10 000 pennor såldes till 
vår största kund Kyowon. 

Nettoomsättningen under helåret uppgick till 24 MSEK (24), en tillväxt på knappt 2 procent vilket 
förklaras av att vi under 2019 inte kunde lägga till en betydande ny kund inom segmentet. 

MEDARBETARE  

Den 31 december 2019 hade Anoto Group totalt 49 heltidsanställda jämfört med 40 heltidsanställda 
vid utgången av 2018.  

JURIDISKA TVISTER 

Efter att ha säkrat en ”summary judgment” mot City Soft Limited och en av dess ledande 
befattningshavare för intrång i Anotos immateriella rättigheter under 2018 har Anoto lämnat in ett 
skadeståndsanspråk till behörig domstol. Under detta kvartal har parterna fortsatt skriftväxlingen och 
förberett den kommande huvudförhandlingen vid vilken domstolen ska avgöra skadeståndets storlek. 

RISKFAKTORER OCH OSÄKERHETER  
 

I november 2019 genomförde Anoto en riktad nyemission om 12 miljoner aktier och tillfördes 
därigenom cirka 1,464 MUSD. Vidare erhöll Anoto en investering om 3 MUSD i sitt amerikanska 
dotterbolag för utbildning, Knowledge AI Inc, i syfte att kunna självfinansiera ytterligare 
utvecklingskostnader för Anotos utbildningslösning KAIT. 

Styrelsen anser att sådana transaktioner för kapitalanskaffning kommer att säkerställa 
kassaflödesstabilitet för Anoto och väsentligt minska risken för finansiella svårigheter. 

REDOVISNINGSPRINCIPER 

Denna delårsrapport för fjärde kvartalet 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 2018. De 

redovisningsprinciper som tillämpats och bedömningar som gjorts i delårsrapporten överensstämmer 

med dem som tillämpades i årsredovisningen för 2018 med undantag för de redovisningsprinciper 

som redogörs för nedan.  
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IFRS 16 – LEASINGAVTAL 
Från och med den 1 januari 2019 tillämpar Anoto-koncernen IFRS 16 Leasingavtal. IFRS 16 
introducerar en enda redovisningsmetod för leasingavtal, vilket innebär att koncernens leasingavtal 
för kontor, som tidigare kostnadsförts linjärt enligt IAS 17, nu redovisas i koncernbalansräkningen 
som en nyttjanderättstillgång och som en leasingskuld.  

Koncernen har valt att tillämpa undantagen för leasingavtal där tillgångens underliggande värde är lågt, 
och för kortfristiga leasingavtal innebärande att dessa leasingavtal kostnadsförs linjärt. Koncernen 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 2019.  
 
Införandet av dessa principer var för första gången i de finansiella rapporterna från den 1 januari 2019 
och effekten var följande: 

 

TSEK 2019-12-31 
Tillgångar 3 082 
Skulder 2 639 
Periodens resultat  428 
Eget kapital  15 

 

MODERBOLAGET 

Anoto Group AB är ett holdingbolag med ett begränsat antal koncernstabsfunktioner. 
Nettoomsättningen för Anoto Group AB (publ) under fjärde kvartalet uppgick till 5,8 MSEK (5,6) och 
för helåret till 12,3 MSEK (15,9) av vilka den helt övervägande delen utgörs av försäljning till 
dotterbolag. Rörelseresultatet uppgick till 3,7 MSEK (0,3) och för helåret till 0,0 MSEK (0,8).  

 

AKTIEDATA  

Anotoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap-listan. Per den 31 december 2019 uppgick 
det totala antalet aktier i Anoto till 150 262 257 och det totala antalet teckningsoptioner till  
7 957 307. Som ovan nämnts genomförde Anoto en riktad nyemission om 12 000 000 aktier under 
kvartalet, baserat på det bemyndigande styrelsen gavs på årsstämman som hölls den 17 maj 2019. 
Därigenom tillfördes Anoto cirka 1,464 MUSD. Likviden kommer att användas till kostnader för 
marknadsföring och försäljning, uppbyggnad av befintligt lager med pennor och till 
utvecklingskostnader för en ny penna som ska ersätta Livescribe Echo Pen. 

 

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG 

Anotos VD, Joonhee Won, har informerat Anotos styrelse om att han kommer att lämna sin position 
som VD för Anoto, och styrelsen har påbörjat sökandet efter en ny VD. Styrelsen har emellertid 
klargjort att Joonhee Won kommer att fortsätta i sin nuvarande roll och hjälpa till med att genomföra 
överlämningen till en ny VD på ett så smidigt sätt som möjligt. 

Vid den extra bolagsstämman i Anoto Group AB (publ), vilken ägde rum den 13 januari 2020, antogs 
följande beslut: 
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• Den extra bolagsstämman beslutade att anta ett incitamentsprogram för anställda och 
ledande befattningshavare i samt rådgivare och konsulter till Knowledge AI Inc, ett 
dotterbolag till Anoto Group AB (publ). Incitamentsprogrammet innebär att deltagarna 
vederlagsfritt kommer att tilldelas aktieoptioner. Programmet omfattar sammanlagt högst  
3 000 000 aktieoptioner, vilket motsvarar cirka 25 procent av aktiekapitalet och rösterna 
efter utspädning, baserat på nuvarande antal aktier i Knowledge AI Inc. Av optionerna tjänas 
20 procent in och kan utnyttjas på den första årsdagen räknat från tilldelningsdagen. Intjäning 
sker därefter med ytterligare 20 procent vid varje årsdag räknat från tilldelningsdagen till och 
med den femte årsdagen räknat från tilldelningsdagen. Aktieoptionerna kan utnyttjas för att 
köpa stamaktier i Knowledge AI Inc inom en tioårsperiod räknat från tilldelningsdagen minus 
en dag, varefter alla utestående optioner förfaller. Varje option berättigar deltagarna att 
köpa en stamaktie till ett pris som motsvarar fair market value på tilldelningsdagen. 

• Vidare beslutade den extra bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa 
årsstämma, vid ett eller fler tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om 
nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Antalet aktier 
som ska kunna emitteras och antal aktier som konvertering ska kunna ske till ska sammanlagt 
uppgå till högst 20 000 000 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 11,7 % av 
aktiekapitalet och röster, baserat antalet aktier i Anoto Group AB (publ) vid det aktuella 
tillfället. 

 

Ytterligare två amerikanska skoldistrikt har valt Anotos utbildningslösning KAIT för att erbjuda 
individanpassad utbildning genom artificiell intelligens. Skoldistrikten består tillsammans av 238 341 
elever fördelade på 301 skolor, vilket innebär att det sammanlagda antalet elever i skoldistrikt som 
använde KAIT-plattformen vid pressmeddelandets publicering uppgick till 452 060. 

 

 

ÅRSSTÄMMA 2020 

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

 

Stockholm den 28 februari 2020 

 

Joonhee Won 
Vd och Koncernchef 
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FINANSIELL KALENDER 
 

Årsredovisning 2019 
23 april 2020 

Delårsrapport januari – mars 2020 
29 maj 2020 

Delårsrapport januari – juni 2020 
31juli 2020 

Delårsrapport januari – september 2020 
27 november 2020 

Delårsrapport januari – december 2020 
26 februari 2021 

 

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 

 

 

 

mailto:ir@anoto.com
http://www.anoto.com/
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Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades 

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

Koncernens totalresultat i sammandrag 

 

   2019 2018 2019 2018 

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

Nettoomsättning   31,323 27,002 111,967 115,556 

Kostnad sålda varor/tjänster -11,149 -34,934 -51,351 -78,097 

Bruttovinst   20,174 -7,932 60,616 37,458 

          

Försäljnings-, administrations- och forskningskostnader -32,630 -111,998 -101,719 -170,225 

Övriga rörelseposter -1,910 -1,616 -9,552 606 

Rörelseresultat   -14,366 -121,546 -50,654 -132,160 

          
Finansiella 
poster   -10,915 967 18,081 13,137 

Resultat före 
skatt   -25,281 -120,579 -32,573 -119,023 

          

Skatt    0 3,174 -34 3,174 

Periodens 
resultat   -25,281 -117,405 -32,607 -115,850 

          

Periodens resultat hänförligt till:       

Moderbolagets ägare -24,791 -117,406 -32,117 -115,884 

Innehav utan bestämmande inflytande -490 1 -490 35 

Periodens summaresultat -25,281 -117,405 -32,607 -115,850 

        
Övrigt 
totalresultat         

Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter 23,201 12,819 3,065 2,429 

Vinst eller förlust vid värdering till verkligt värde för investering 0 -522 273 -16,577 

Periodens Övrigt totalresultat 23,201 12,297 3,338 -14,148 

Periodens Summa totalresultat -2,081 -105,108 -29,269 -129,998 

        

Periodens totalresultat hänförligt till:       

Moderbolagets ägare -1,485 -105,109 -29,052 -130,033 

Innehav utan bestämmande inflytande -596 1 -217 35 

Periodens Summa totalresultat -2,081 -105,108 -29,269 -129,998 

        

Nyckeltal:         

Bruttomarginal  64.4% -29.4% 54.1% 32.4% 

Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) -0.02 -0.88 -0.23 -1.16 

Genomsnittligt antal utestående aktier före och efter utspädning 128,648,079 119,141,885 128,648,079 112,429,281 
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Koncernens balansräkning i sammandrag 
 
 

 

TSEK 2019-12-31 2018-12-31 

     

Immateriella tillgångar 219,138 200,867 

Materiella anläggningstillgångar 7,067 3,233 

Finansiella anläggningstillgångar 1,678 2,166 

Summa anläggningstillgångar 227,883 206,265 

Varulager 22,690 24,561 

Kundfordringar 20,989 39,004 

Övriga omsättningstillgångar 14,546 9,055 

Summa kortfristiga fordringar 35,535 48,059 

Likvida medel 20,375 5,458 

Summa omsättningstillgångar 78,600 78,078 

Summa tillgångar 306,483 284,343 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 234,222 212,128 

Innehav utan bestämmande inflytande 4,010 -548 

Summa eget kapital 238,233 211,580 

Låneskulder 3,480 2,149 

Långfristiga avsättningar 2,376 4,072 

Summa långfristiga skulder 5,856 6,221 

Kortfristiga lån 8,182 5,685 

Övriga kortfristiga skulder 54,213 60,857 

Summa kortfristiga skulder 62,394 66,542 

Summa Eget kapital och skulder 306,483 284,343 
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Rapport över förändringar i koncernens eget kapital i sammandrag 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TSEK Aktiekapital

Pågående 

nyemission

Övrigt tillskjutet 

kapital Reserver

Balanserade 

vinstmedel

Summa Eget 

kapital

Innehav utan 

bestämmande 

inflytande

Totalt Eget 

kapital

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Justering vid första tillämpning av IFRS16 0 15 15 15

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

Årets resultat -32,117 -32,117 -490 -32,607

Övrigt totalresultat 3,065 3,065 273 3,338

Summa totalresultat 0 0 0 3,065 -32,117 -29,052 -217 -29,269

Riktad emission - 1 sep 5,767 2,403 8,170 8,170

Riktad emission - 2 sep 4,165 1,735 5,900 5,900

Riktad emission - 7 Nov 658 274 932 932

Riktad emission - 15 Nov 7,200 7,009 14,209 14,209

Emissionskostnad -1,957 -1,957 -1,957

Avyttring till innehav utan bestämmande inflytande 23,877 23,877 4,775 28,652

Utgående balans 31 december 2019 90,157 0 1,301,104 -12,841 -1,144,197 234,222 4,010 238,233
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Kassaflöden för koncernen i sammandrag 

 

  2019 2018 2019 2018 

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

Resultat efter finansiella poster -25,281 -120,579 -32,607 -119,023 

Avskrivningar & nedskrivningar  8,806 82,690 15,944 84,943 

Övriga poster som inte ingår i kassaflödet 8,187 11,638 -15,278 -14,807 

         

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -8,288 -26,251 -31,940 -48,887 

före förändring i rörelsekapital        

Förändring av rörelsefordringar -2,942 -812 12,524 -8,882 

Förändring av varulager 1,336 26,216 1,871 27,205 

Förändring av rörelseskulder 3,605 -1,045 6,643 4,005 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -6,290 -1,892 -10,902 -26,559 

Immateriella tillgångar -11,035 -6,344 -27,517 -19,333 

Materiella tillgångar -2,664 -556 -3,317 -1,913 

Finansiella tillgångar 952 -16,774 487 -425 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -12,747 -23,675 -30,347 -21,671 

Summa kassaflöde före finansiering -19,037 -25,568 -41,250 -48,231 

Nyemission  42,860 23,577 57,863 23,577 

Lån 0 0 10,000 0 

Återbetalning av finansiella skulder -5,696 2,514 -11,696 -1,552 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 37,164 26,091 56,167 22,025 

Periodens kassaflöde 18,128 522 14,917 -26,206 

Likvida medel vid periodens början  2,247 4,936 5,458 31,664 

Likvida medel vid periodens slut  20,375 5,458 20,375 5,458 

 

 

 

 

Nyckeltal     
  2019 2018 2019 2018 

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

Periodens kassaflöde  18,128 522 14,917 -26,206 

Kassaflöde före och efter utspädning (SEK) 1  0.14 0.00 0.12 -0.23 

Genomsnittligt antal utestående aktier före och efter utspädning 128,648,079 119,141,885 128,648,079 112,429,281 

     

   2019 2018 

      Jan-Dec Jan-Dec 

Soliditet   77.7% 74.4% 

Antal aktier    150,262,257 120,612,257 

Eget kapital per aktie (SEK)      1.56 1.76 

1   Nyckeltal avseende Kassaflöde per aktie är baserat på vägt genomsnittligt antal aktier och utestående teckningsoptioner för varje period. 
Endast teckningsoptioner där nuvärdet på teckningskursen är lägre än stamaktiens verkliga värde ingår i underlaget.   
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag 
 
 

  2019 2018 2019 2018 

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

Nettoomsättning 5,786 5,574 12,325 15,850 

Bruttovinst 5,786 5,574 12,325 15,850 

        

Administrationskostnader -2,037 -5,309 -12,341 -15,015 

Rörelseresultat 3,749 265 -16 835 

        

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

Finansiella poster 4,891 1,695 4,241 -13,575 

Periodens resultat 8,640 -23,925 4,225 -38,625 

 
 
 
 

Moderbolagets balansräkning i sammandrag   
 
 

TSEK     2019-12-31 2018-12-31 

Immateriella tillgångar     7,521 6,001 

Finansiella anläggningstillgångar     275,580 268,926 

Summa anläggningstillgångar     283,101 274,927 

Övriga kortfristiga fordringar     340,162 309,464 

Likvida medel     8 1,055 

Summa omsättningstillgångar     340,170 310,519 

Summa tillgångar     623,271 585,446 

         

Eget kapital     600,433 568,952 

Övriga långfristiga skulder     4,729 6,390 

Konvertibla lån     0 2,149 

Övriga kortfristiga skulder     18,109 7,955 

Summa Eget kapital och skulder     623,271 585,446 
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Kvartalsvis sammanfattning 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 

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

Nettoomsättning, MSEK* 31 27 28 26 27 28 32 28 

Bruttomarginal, % 64% 46% 45% 59% -29% 44% 48% 61% 

Rörelsekostnader, MSEK -35 -26 -27 -24 -114 -25 -15 -16 

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

EBITDA, MSEK -6 -11 -11 -6 -39 -11 1 2 

Periodens resultat, MSEK -25 -8 0 0 -117 -14 9 6 

* Definierat enligt IFRS             
 
  
 

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

 

Nettoomsättning per segment 2019 2018 2019 2018 

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

Livescribe 18 17 59 62 

Enterprise Forms  8 9 29 30 

OEM 5 1 24 24 

Övrigt  0 0 0 0 

Totalt 31 27 112 116 

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

 
  2019 2018 2019 2018 

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

Rörelseresultat -14,366 -121,546 -50,654 -132,160 

Avskrivningar och nedskrivningar 8,806 82,690 15,944 84,943 

EBITDA -5,560 -38,856 -34,710 -47,217 

 


