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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 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 41 anställda. 

  
Anoto Group AB är noterat på Nasdaq Stockholm (ANOT) och 
nettoomsättningen uppgick till 21 MSEK under Q1 2020. För mer 
information, besök www.anoto.com. 

 

http://www.anoto.com/
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RAPPORT JANUARI – MARS 2020  
 

 Första kvartalet 2020 

• Nettoomsättningen minskade något till 21 MSEK (26).  

• Bruttomarginalen minskade till 47 % (59 %). 

• Rörelseresultatet uppgick till -18 MSEK (-9) 

• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,09 SEK (-0,06)  

• Anoto genomförde en riktad nyemission om 20 000 000 aktier och tillfördes härigenom cirka 
2,2 MUSD  

• Händelser efter rapportperiodens utgång: 

o Bolagstämman godkände enhälligt styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att vid 

ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, 

under tiden fram till nästa bolagsstämma besluta om nyemission av stamaktier, 

teckningsoptioner och/eller konvertibler. Antalet aktier som ska kunna emitteras och 

antal aktier som konvertering ska kunna ske till, ska sammanlagt uppgå till högst  

34 000 000 aktier, motsvarande en utspädning med cirka 20 procent av aktiekapital 

och röster efter utspädning, baserat på det vid dagen för bolagsstämman antal aktier 

i Bolaget 

 

 

Nyckeltal 2020 2019 <> % 2019 

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

Nettoomsättning, MSEK* 21 26 -19 % 112 

Bruttoresultat* 10 15 -36 % 61 

Bruttomarginal, % 47 % 59 % -21 % 54% 

Rörelseresultat, MSEK -18 -9 -104 % -51 

EBITDA, MSEK -15 -6 -127% -35 

Periodens resultat, MSEK* 3 0 570 % -33 

Resultat per aktie        

före och efter utspädning, SEK* -0,09 -0,06 -47% -0,23 

Periodens kassaflöde, MSEK* -1 -1 41% 15 

Likvida medel vid periodens slut, MSEK* 20 4 348% 20 

* Definierad enligt IFRS      
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VD:s kommentar 
 

Anotos första kvartalet påverkades lyckligtvis inte i någon långtgående utsträckning av 
coronapandemins spridning och efterföljande effekter. Trots att omsättningen minskade med 19 
procent jämfört med samma kvartal föregående år, finner denna nedgång sin förklaring i minskade 
intäkter inom affärssegmentet Enterprise Forms. Såväl Livescribe som OEM-verksamheten ökade 
med 19 procent respektive 42 procent jämfört med samma kvartal föregående år. 

Vi hade ett exceptionellt bra första kvartal 2019 inom affärssegmentet Enterprise Forms. Detta 
berodde huvudsakligen på att vi lyckades överföra äldre licenser till vår nya licensmodell och att 
befintliga kunder gick över till att använda vår nya digitala pennmodell. Vidare lade Deutsche 
Telekom och Infomax större pennordrar under första kvartalet 2019, vilket genererade betydande 
intäkter.  

Vad gäller rörelsemarginalen härrörde större delen av rörelseförlusten under kvartalet från KAIT som 
fortfarande befinner sig i en utvecklingsfas. Till följd av Anotos bestämmande inflytande över 
Knlowledge AI konsoliderades mer än 10 MSEK i rörelseförlust från detta affärssegment under 
kvartalet.  

Intäkterna inom Livescribe (B2C) förbättrades betydligt jämfört med samma kvartal föregående år till 
följd av att vi under 2019 lyckats lösa de flesta av de hård- och mjukvaruproblem som vi tidigare 
erfarit. Mot bakgrund av en högre efterfrågan inom Livescribe är vi redo att lansera en ny 
produktlinje som vi kallar för Symphony under andra kvartalet 2020. 

Nettoförsäljningen inom Enterprise Forms (B2B) minskade under första kvartalet med 68 %. Det fanns 
två huvudsakliga anledningar till denna nedgång:  

i) Vi hade betydande intäkter av engångskaraktär vid byte till pennan AP-701 
föregående år, och 

ii) Vi upplevde utmaningar till följd av coronapandemins spridning i form av att beslut 
rörande partnerskap och nyförsäljning senarelades.  

Anoto Koreas intäkter, som huvudsakligen består av försäljning inom affärssegmentet OEM, ökade 
med 42 % jämfört med samma kvartal föregående år. Ökningen berodde på att vår enskilt största 
OEM-kund, vars verksamhet inte påverkats av coronapandemins spridning eftersom kunden 
använder en läroplattform som, genom vår teknologi, tillåter undervisning utan att eleverna behöver 
vara fysiskt närvarande i skolan, beställde mer än 30 000 pennor (från årets början till dagens datum).  

Sedan den kommersiella lanseringen av KAIT i augusti 2019 har vi gjort väsentliga framsteg genom att 
säkerställa kommersiella pilotavtal inför abonnemangsköp. I slutet av februari 2020 hade KAIT mer än 
732 000 elever och mer än 900 skolor anknutna genom avtal. De flesta avtalen har ingåtts med 
amerikanska skoldistrikt och skolnätverk, men vi har även kunder i Europa och Sydkorea som 
använder sig av KAIT-plattformen. Vidare har vi under kvartalet tilldelats ett avtal med Singapores 
utbildningsdepartement (Singapore Ministry of Education). Avdelningen för engelsk litteratur vid 
departementet använder KAIT-plattformen för forskning och utveckling avseende elevers 
prestationer vid skrivning av engelska uppsatser för antagning till högskolor.  
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UTSIKTER OCH FRAMTIDA STRATEGI 

För Livescribe räknar vi med minskad försäljning inom detaljistsektorn under andra kvartalet 2020 till 
följd av att Amazon och andra online-distributörer under coronapandemin ändrat fokus till att 
primärt leverera nödvändigheter och andra produkter relaterade till coronapandemin. Vi ser viss 
återhämtning i försäljning i maj, men räknar med att ordernedgången kommer att fortsätta till dess 
att samhällen och ekonomin åter öppnas upp. Vi har under andra kvartalet 2020 byggt upp 
lagerhållning av pennor för att förbereda oss för en ökad efterfrågan under tredje kvartalet. Vidare 
har vi under maj lanserat en ny penna som vi kallar för Symphony. 
 

 
 
För att göra våra digitala pennor mer användarvänliga och för att öka deras funktioner introducerade 
Livescribe nya mjukvarufunktioner i dess applikation Livescribe Plus som möjliggör att användare kan 
skicka handskrivna meddelanden genom en anteckningsbok som vi kallar för Social Media Notebook. 
Den gör det enkelt att, genom att använda våra pennor, interagera genom olika sociala medier såsom 
Facebook, Twitter, Snapchat och Instagram. Användarna kan också på ett enkelt sätt skicka 
handskrivna e-postmeddelanden direkt från anteckningsboken.   
 

 



 

Anoto Group AB (publ) 
januari – mars 2020                                                                                                                                          
6 / 19 

 

 
 
För Enterprise Forms räknar vi med en gradvis återhämtning under det andra och tredje kvartalet 
2020. Vi ser viss ökning i försäljningsaktivitet, framför allt inom hälso- och sjukvårdsmarknaden. Vi har 
fått in ett antal större ordrar till följd av att enskilda kunder ökar sin användning av Enterprise Forms.  

OEM-verksamheten har sett en ökad efterfrågan på våra pennor, framför allt inom 
utbildningssektorn. Vidare börjar partnerskapsdiskussioner som har senarelagts på grund av 
samhällsnedstängningarna börjat att återupptas.  

Affärssegmentet KAIT stod i stort sett stilla under det här kvartalet på grund av att skolor på bred 
front stängdes i mars 2020. Vi tog tillfället i akt genom att uppdatera vår mjukvara samt att anställa 
nya ingenjörer. Vi har anställt en IT-chef (CTO) för KAIT, en ingenjörschef (Vice President of 
Engineering) för Anoto och satt samman ett nytt ingenjörsteam för mjukvaruutveckling. Vi förväntar 
oss att skolor stegvis börja öppna i maj/juni 2020 för att sedan återöppnas globalt i september 2020. 
Vi förbered oss för att leverera KAIT brett i samband med att vi förväntar oss att skolor globalt sett 
börjar att återöppnas. 

 

 
 
 
 

 

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

Första kvartalet 

 
Nettoomsättning och resultat 
Nettoomsättningen under fjärde kvartalet minskade till 21 MSEK (26). Stark utveckling för Livescribe 
(B2C) och OEM kunde inte kompensera för intäktsminskningen inom affärssegmentet Enterprise 
Forms, som huvudsakligen drevs av föregående års affärer av engångskaraktär. Vidare försenades 
nyförsäljning och nya partnerskap till följd av allmän marknadsosäkerhet på grund av 
coronapandemins spridning. Bruttomarginalen minskade till 47 procent (59), vilket i helhet kan 
förklaras genom vilka affärssegment som genererade intäkter under kvartalet. Enterprise Forms, vars 
försäljning till största del utgörs av licens- och mjukvaruintäkter med högra vinstmarginaler, minskade 
medan affärssegmenten Livescribe och OEM, vars intäkter till betydligt större del bygger på 
hårdvaruförsäljning med lägre vinstmarginaler, ökade. Det försämrade rörelseresultatet som uppgick 
till -18 MSEK (-9) berodde huvudsakligen, som tidigare nämnts, på lägre försäljning inom 
affärssegmentet Enterprise Forms, i samband med den fortsatta uppbyggnaden av KAIT:s 
ingenjörsteam i USA. 

Finansnetto 
Koncernens finansnetto uppgick till 20 MSEK (9). Den positiva siffran beror på en 
valutakursförändring i SEK/USD som under första kvartalet varit gynnsam för Anoto. 

Periodens resultat 
Resultatet för perioden uppgick till 3 MSEK (0), motsvarande -0,09 (-0,06) per aktie före och efter 
utspädning.  

Kassaflöde 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -18 (2) MSEK under kvartalet, vilket 
huvudsakligen förklaras av en ökning av lager och kundfordringar efter ökad försäljning i slutet av 
kvartalet. 

 

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

Nettoomsättning per segment 2020 2019 <> % 2019 

MSEK Jan-Mar Jan-Mar Jan-Mar Jan-Dec 

Livescribe 11 9 19 % 59 

Enterprise Forms  4 11 -68 % 29 

OEM 6 5 18% 24 

Totalt 21 26 -19% 112 
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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.  

Nettoomsättningen ökade något till 11 MSEK (9). Ökningen på 19 procent hänger huvudsakligen ihop 
med att försäljningen ökade efter att vi under 2019 åtgärdat de flesta hårdvaru- och 
mjukvaruproblemen som vi tidigare erfarit. Vidare uppvisar vissa kvartal säsongsbetonad 
försäljningsökning, vilket delvis kan förklara den nämnda tillväxttendensen. 

Enterprise Forms 
Segmentet tillhandahåller digitalisering och automatisering av rutiner. Genom erbjudandet 
tillhandahålls 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 text/information. Kunder finns inom olika 
sektorer, från läkemedel och hälsovård, över detaljhandel och logistik, till finansiella tjänster 
och den offentliga sektorn. 

 
Nettoomsättningen under första kvartalet minskade till 4 MSEK (11). Vi hade utmaningar inom 
nyförsäljning och med att inleda nya partnerskap hänförliga till den allmänna marknasosäkerheten 
som förorsakats av coronapandemins spridning, som i sin tur föranlett att kommersiella beslut 
skjutits på framtiden. Vidare hade Anoto under första kvartalet föregående år ett antal affärer av 
engångskaraktär som genererade väsentliga intäkter. Till följd av den rådande marknadsosäkerheten 
lyckades vi inte kompensera för avsaknaden av sådana engångsaffärer under kvartalet.  

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

Nettoomsättningen under fjärde kvartalet ökade till 6 MSEK (5). Vi sålde under kvartalet 10 000 
pennor till Kyowon, vår enskilt största kund inom OEM-segmentet. Kyowon placerade även en 
köporder om ytterligare 12 000 pennor som ska levereras under andra kvartalet 2020.  

MEDARBETARE  

Den 31 mars 2020 hade Anoto Group totalt 41 heltidsanställda vilket är samma antal heltidsanställda 
som koncernen hade den 31 mars 2019. 
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JURIDISKA TVISTER 

Anoto säkrade under 2019 ett så kallat summary judgment vid en engelsk domstol mot City Soft Ltd 
och en av dess ledande befattningshavare för intrång i Anotos immateriella rättigheter. Efter att 
Anoto inlämnat en ansökan om skadestånd vid domstolen har parterna fortsatt skriftväxlingen och 
försökt att komma överens om vilka frågor domstolen ska pröva i skadeståndsfrågan. Parterna har 
under kvartalet fortsatt skriftväxlingen men inte lyckats komma överens gällande vilka frågor 
domstolen ska pröva vid bestämmandet av skadeståndets storlek. Mot bakgrund av detta planerades 
en muntlig förberedelse (Case Management Conference eller CMC) vid domstolen som hölls efter 
kvartalets utgång.  

RISKFAKTORER OCH OSÄKERHETER  
 

I mars 2020 genomförde Anoto en riktad nyemission om 20 000 000 stamaktier och tillfördes 
härigenom cirka 2,2 MUSD.  

Samhällsnedstängningen som orsakats av spridningen av coronaviruset påverkade i betydande mån 
resultatet för april månad, delvis på grund av att Amazon och andra distributörer skiftade fokus till att 
leverera nödvändigheter och andra produkter relaterade till coronapandemin och delvis på grund av 
att kommersiella beslut av kunder och partners inom Enterprise Forms sköts på framtiden till följ den 
allmänna osäkerheten på marknaden. Vi ser emellertid att försäljningen har ökat under andra halvan 
av maj.  

Under den här perioden inriktade sig ledningen på att hålla nere kostnaderna och utforma strategier 
för att öka försäljningen under kommande månader, vilket bland annat inbegriper lansering av nya 
produkter. 

Trots det ovannämnda och för att kunna hantera den påfrestning som den rådande 
marknadssituationen föranleder föreslog styrelsen, och årsstämman som hölls den 18 maj 2020 
godkände enhälligt, att styrelsen bemyndigas att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera 
tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av 
stamaktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler om sammanlagt högst 34 000 000 
stamaktier. En investerare har uttryckt starkt intresse för att teckna sig för majoriteten av aktierna 
som styrelsen bemyndigats fatta emissionsbeslut om och ledningen är övertygad om att en väsentlig 
andel av dessa aktier kommer att tecknas inom de närmsta månaderna. 

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

REDOVISNINGSPRINCIPER 

Denna delårsrapport upprättades i enlighet med IAS 34, delårsrapportering och tillämpliga delar av 

årsredovisningslagen (ÅRL). Upplysningar enligt IAS 34 presenteras antingen i kommentarer eller på 

annan plats i rapporten. Kvartalsrapporten för moderbolaget upprättades i enlighet med RFR2.  

 

Information om redovisningsprinciper som tillämpats återfinns i årsredovisningen för 2019. De 

redovisningsprinciper som tillämpats och bedömningar som gjorts i delårsrapporten överensstämmer 

med dem som tillämpades i årsredovisningen för 2019. 
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MODERBOLAGET 

Anoto Group AB är ett holdingbolag med ett begränsat antal koncernstabsfunktioner. 
Nettoomsättningen för Anoto Group AB under första kvartalet uppgick till 0 MSEK (0). EBIT uppgick 
till -2.6 (-3.4) MSEK under kvartalet. 

AKTIEDATA  

Anotoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap-listan. Per den 31 mars 2020 uppgick det 
totala antalet aktier i Anoto till 170 262 257 och det totala antalet teckningsoptioner till 7 957 307. 
Som ovan nämnts genomförde Anoto en riktad nyemission om 20 000 000 aktier under kvartalet, 
baserat på det godkännande som gavs till styrelsen på extra bolagsstämma som hölls den 13 januari 
2020. Därigenom tillfördes Anoto cirka 2,2 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 

Vid årsstämma i Anoto Group AB (publ), som ägde rum den 18 maj 2020, antogs följande 
huvudsakliga beslut: 

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för 
verksamhetsåret 2019. Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för 2019 samt att fritt 
eget kapital i moderbolaget balanseras i ny räkning.   

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2019. 

Årsstämman godkände Soltwork Co. Ltd:s (”Huvudaktieägaren”) förslag att styrelsen ska bestå av fyra 
bolagsstämmovalda ledamöter. Årsstämman beslutade att styrelsearvodet ska uppgå till sammanlagt 
1 200 000 kronor, varav 600 000 kronor till styrelsens ordförande och 300 000 kronor till var och en 
av övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. Det antecknades 
att den föreslagna styrelseledamoten Wonchan (Fernando) Lee, som är ledande befattningshavare i 
Huvudaktieägaren, har meddelat att han avstår sin rätt till styrelsearvode. Det beslutades även att 
arvode till revisor liksom tidigare ska utgå enligt godkända fakturor. 

Årsstämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma 
omvälja Perry Ha och Anders Sjögren samt nyvälja Wonchan (Fernando) Lee och Young Hee (Dennis) 
Song. Perry Ha valdes till ny styrelseordförande.  

Årsstämman godkände styrelsens förslag till principer som ska följas vid utseende av valberedning 
inför årsstämman 2021. 

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.  

Årsstämman godkände enhälligt styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att 
längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission 
av stamaktier, 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 34 
000 000 stamaktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 20 procent av aktiekapital och röster 
efter utspädning, baserat på nuvarande antal aktier i Bolaget. 
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Stockholm den 27 maj 2020 

 

Joonhee Won, VD 
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FINANSIELL KALENDER 
 

Delårsrapport januari – juni 2020 
31 juli 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 

 

 

 

 

 

 

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 27 maj 2020, kl. 08.00 CET.  

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

Rapport över totalresultat i sammandrag       

        

   2020 2019 2019 

TSEK   Jan-Mar Jan-Mar Jan-Dec 

Nettoomsättning 20 995 25 969 111 967 

Kostnad sålda varor/tjänster -11 127 -10 614 -51 351 

Bruttovinst   9 868 15 355 60,616 

         

Försäljnings-, administrations- och forskningskostnader -26 182 -22 423 -101 719 

Övriga rörelseposter -1 279 -1 568 -9 552 

Rörelseresultat -17 593 -8 637 -50 654 

         

Finansiella poster 20 112 9 032 18 081 

Resultat före skatt 2 518 395 -32 573 

         

Skatt    89 -7 -34 

Periodens resultat 2 607 389 -32 607 

         

Periodens resultat hänförligt till:      

Moderbolagets ägare 2 607 389 -32 117 

Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 -490 

Periodens summaresultat 2 607 389 -32 607 

       

Övrigt totalresultat       

Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter -16 594 -7 838 3 065 

Vinst eller förlust vid värdering till verkligt värde för investering 0 0 273 

Periodens Övrigt totalresultat -16 594 -7 838 3 338 

Periodens Summa totalresultat -13 987 -7 450 -29 269 

       

Periodens totalresultat hänförligt till:      

Moderbolagets ägare -13 987 -7 450 -29 052 

Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 -217 

Periodens Summa totalresultat -13 987 -7 451 -29 269 

       

Nyckeltal:        

Bruttomarginal 47,0% 59,1% 54,1% 

Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) -0,09 -0,06 -0,23 

Genomsnittligt antal utestående aktier före och efter utspädning 151 800 719 119 141 885 128 648 079 
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Rapport över finansiell ställning i sammandrag för koncernen 
       

TSEK 2020-03-31 2019-03-31 2019-12-31 

       

Immateriella tillgångar 221 148 203 285 219 138 

Materiella anläggningstillgångar 8 630 7 886 7 067 

Finansiella anläggningstillgångar 1 800 1 766 1 678 

Summa anläggningstillgångar 231 578 212 937 227 883 

Varulager 25 716 31 121 22 690 

Kundfordringar 22 112 21 531 20 989 

Övriga omsättningstillgångar 15 939 13 125 14 546 

Summa kortfristiga fordringar 38 051 34 656 35 535 

Likvida medel 19 750 4 404 20 375 

Summa omsättningstillgångar 83 516 70 181 78 600 

Summa tillgångar 315 094 283 118 306 483 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 241 669 204 694 234 222 

Innehav utan bestämmande inflytande 4 010 -549 4 010 

Summa eget kapital 245 680 204 145 238 233 

Låneskulder 3 088 4 933 3 480 

Långfristiga avsättningar 2 376 4 074 2 376 

Summa långfristiga skulder 5 464 9 007 5 856 

Kortfristiga lån 8 306 9 797 8 182 

Övriga kortfristiga skulder 55 644 60 168 54 213 

Summa kortfristiga skulder 63 950 69 966 62 394 

Summa Eget kapital och skulder 315 094 283 118 306 483 
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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 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 

           

  Årets resultat     2 607 2 607  2,607 

    Övrigt totalresultat       -16 594   -16 594   -16,594 

  Summa totalresultat 0 0 0 -16 594 2 607 -13 987   -13,987 

           

  Riktad emission - 24 mar 12 000  9 434   21 434  21,434 

           
Utgående balans 31 mars 2020 102 157 0 1 310 538 -29 436 -1 141 590 241 669 4 010 245 680 
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Rapport över kassaflöden för koncernen i sammandrag  

  2020 2019 2019 

TSEK Jan-Mar Jan-Mar Jan-Dec 

Resultat efter finansiella poster 2 607 389 -32 607 

Avskrivningar & nedskrivningar  2 915 2 182 15 944 

Övriga poster som inte ingår i kassaflödet -15 317 -11 557 -15 278 

       

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -9 794 -8 987 -31 940 

före förändring i rörelsekapital      

Förändring av rörelsefordringar -1 123 13 402 12 524 

Förändring av varulager -3 026 -6 559 1 871 

Förändring av rörelseskulder -3 984 4 196 6 643 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -17 927 2 052 -10 902 

Immateriella tillgångar -2 009 -4 127 -27 517 

Materiella tillgångar -1 563 -630 -3 317 

Finansiella tillgångar -122 -400 487 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 694 -3 105 -30 347 

Summa kassaflöde före finansiering -21 622 -1 054 -41 250 

Nyemission  21 725 0 57 863 

Lån 0 0 10 000 

Återbetalning av finansiella skulder -729 0 -11 696 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 20 996 0 56 167 

Periodens kassaflöde -625 -1 054 14 917 

Likvida medel vid periodens början  20 375 5 458 5 458 

Likvida medel vid periodens slut  19 750 4 404 20 375 

  

 

Nyckeltal    

  2020 2019 2019 

TSEK Jan-Mar Jan-Mar Jan-Dec 

Periodens kassaflöde  -625 -1 054 14 917 

Kassaflöde före och efter utspädning (SEK) 1  0,00 -0,01 0,12 

Genomsnittligt antal utestående aktier före och efter utspädning 151 800 719 120 612 257 128 648 079 

    

 2020 2019 2019 

  Jan-Mar Jan-Mar Jan-Dec 

Soliditet 78.0% 72.3% 77.7% 

Antal aktier          170 262 257          120 612 257  150 262 257 

Eget kapital per aktie (SEK)  
                           

1,42  
                           

1,70  1,56 

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   
       

  2020 2019 2019 

TSEK Jan-Mar Jan-Mar Jan-Dec 

Nettoomsättning 0 0 12 325 

Bruttovinst 0 0 12 325 

      

Administrationskostnader -2 611 -3 358 -12 341 

Rörelseresultat -2 611 -3 358 -16 

      

Resultat från andelar i koncernföretag* 0 0 0 

Finansiella poster 1 212 -5 4 241 

Periodens resultat -1 399 -3 363 4 225 

     

      

     

Moderbolagets balansräkning i sammandrag  
      
TSEK 2020-03-31 2019-03-31 2019-12-31 

Immateriella tillgångar 7 435 6 001 7 521 

Finansiella anläggningstillgångar 287 179 289 610 275 580 

Summa anläggningstillgångar 294 614 295 611 283 101 

Övriga kortfristiga fordringar 351 799 324 797 340 162 

Likvida medel 7 738 69 8 

Summa omsättningstillgångar 359 537 324 866 340 170 

Summa tillgångar 654 152 620 477 623 271 

     

Eget kapital 632 353 604 414 600 433 

Övriga långfristiga skulder 4 729 6 390 4 729 

Konvertibla lån 0 2 149 0 

Övriga kortfristiga skulder 17 070 7 525 18 109 

Summa Eget kapital och skulder 654 152 620 477 623 271 
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Kvartalsvis sammanfattning 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 

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

Nettoomsättning, MSEK* 21 31 27 28 26 27 28 32 28 

Bruttomarginal, % 47% 64% 46% 45% 59% -29% 44% 48% 61% 

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

Rörelseresultat, MSEK -18 -14 -14 -14 -9 -122 -13 1 1 

EBITDA, MSEK -15 -6 -11 -11 -6 -39 -11 1 2 

Periodens resultat, MSEK 3 -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 
rörelsegren 2020 2019 <> % 2019 

MSEK Jan-Mar Jan-Mar Jan-Mar Jan-Dec 

Livescribe 11 9 19% 59 

Enterprise Forms  4 11 -68% 29 

OEM 6 5 18% 24 

Totalt 21 26 -19% 112 

 
 
 
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. 

 
  2020 2019 2019 

TSEK Jan-Mar Jan-Mar Jan-Dec 

Rörelseresultat -17 593 -8 637 -50 654 

Avskrivningar och nedskrivningar 2 915 2 182 15 944 

EBITDA -14 678 -6 455 -34 710 

 
 

 


