Delårsrapport Januari – Mars 2001
•

Omsättningen ökade med 144% till 44 (18) Mkr.

•

Resultat före skatt uppgick till –60 (-22) Mkr.

•

Likvida medel inkl kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 390 Mkr.

•

Ericsson har framgångsrikt lanserat CommuniCam – en kameramodul till
mobiltelefoner – utvecklad av C Technologies och baserad på bolagets teknologi.

•

Dotterbolaget Anoto har inlett samarbeten med mobiloperatörerna Sonera, Europolitan
Vodafone och Telefónica Móviles samt ytterligare kalender-, penn- och
pappersföretag.

•

Minoritetsdelägaren Ericsson har utnyttjat sin återstående teckningsoption i Anoto
fullt ut och utökat sin ägarandel till 30% via nyemission och tillfört Anoto drygt 88
Mkr.

•

WeSpot har efter perioden tecknat avtal med nya investorer vilka genom nyemission
kommer att tillskjuta maximalt närmare 20 Mkr, varav 13 tecknats och inbetalts.

Verksamheten

C Technologies är ett högteknologiskt innovationsföretag inom områdena digital kamerateknik, bildbehandling och digitala pennor. Bolaget är idag mest känt för läspennan C -Pen
som läser, lagrar, bearbetar och överför text trådlöst till persondator eller mobiltelefon.
C Technologies produkter bygger på en integration av digital kamerateknik med avancerad
bildbehandling i produkter med låg strömförbrukning och hög prestanda. C Technologies mål
är att etablera sin nya teknologiplattform på den globala marknaden, vilket ska uppnås genom
olika licens- och OEM-samarbeten och genom försäljning av egna produkter. Under februari
presenterades, i samarbete med det ryska utvecklingsföretaget ABBYY Software House, den
nya versionen av C-Pen som kan översätta från engelska till ryska och tvärtom. Under
perioden har ytterligare samarbeten med utländska ordboksförlag etablerats samt har
PartnerTech blivit ny huvudpartner avseende produktion.
Dotterbolaget Anoto presenterade under förra året sin teknologi för en elektronisk penna med
tillhörande papper som bl a gör det möjligt att skicka grafiska e-mail och göra elektroniska
beställningar. De första Anoto-produkterna förväntas blir tillgängliga på marknaden under
slutet av år 2001.
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Under perioden har Anoto slutit samarbetsavtal med bl a japanbaserade Pilot Corporation,
Kokuyo Co., Ltd, och Daigo Corporation samt indonesiska Tjiwi Kimia, Nippecraft Ltd i
Singapore och A.T. Cross Corporation i USA.
Anoto har inlett teknologiutvärdering tillsammans med mobiltelefonoperatörerna Telefónica
Móviles, Europolitan Vodafone och Sonera. Detta innebär ett strategiskt viktigt och
nödvändigt steg i etableringen av Anotos affärsmodell.
Anoto har också träffat en överenskommelse med Ericsson Microsoft Mobile Venture för att
göra den mobila e-mail lösningen Moso kompatibel med Anoto funktionaliteten så att
innehållet i papperskalendern med Anoto-pennan kan överföras till Microsoft Outlook.
Under perioden har minoritetsdelägaren Ericsson i sin helhet utnyttjat återstående
teckningsoption i Anoto, vilket tillfört Anoto drygt 88 Mkr. Ericssons ägarandel i Anoto
uppgår därefter till 30 %.
Inom dotterbolaget WeSpot utvecklas projektet med övervakningskameror som digitalt
analyserar skillnader i bilder och varnar om något ovanligt sker. På CeBIT-mässan i mars
presenterades för första gången WeSpots intelligenta kameror och system för bildanalys.
Under perioden har sammanlagt 23 nya patentansökningar inlämnats, varav 21 i dotterbolaget
Anoto. Vidare har moderbolaget förvärvat ett strategiskt patent. Vid periodens slut uppgår
totala antalet patentansökningar till 236, varav 6 blivit godkända.
Fakturering och resultat

Faktureringen uppgick under perioden till 44 Mkr jämfört med 18 Mkr motsvarande period
föregående år, vilket är en ökning med 144%. Av omsättningen är 42% (56%) hänförbar till
C-Pen-försäljning medan återstoden avser kontrakterade konsultarbeten samt komponentförsäljning. Faktureringen av C-Pen har därmed ökat med 83%.
Periodens rörelseresultatet för C Technologies-koncernen blev -125 (-23) Mkr.

Finansiering, likviditet och kassaflöde

Vid periodens slut uppgår koncernens likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar, till
390 Mkr mot 421 Mkr vid årets början respektive 197 Mkr vid utgången av motsvarande
period föregående år.
Eget kapital uppgick vid periodens slut till 390 Mkr mot 503 Mkr (438 Mkr efter justering för
förändrad redovisningsprincip) vid årets början respektive 204 Mkr vid utgången av
motsvarande period föregående år, vilket motsvarar en soliditet på 75% (00-03-31: 74%).
Eget kapital har under perioden påverkats med -65 Mkr som följd av byte av
redovisningsprincip (not 3).
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Investeringar

Nettoinvesteringar under perioden uppgick till 14 (3) Mkr varav 3 (2) Mkr avser immateriella
anläggningstillgångar.
Redovisningsprinciper

Bolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som tidigare, med undantag av följande: Med
verkan fr.o.m. 2001-01-01 tillämpar koncernen Redovisningsrådets rekommendation 15
(RR15), vilken behandlar redovisning av immateriella tillgångar. RR15 innebär i korthet att
utgifter för forskning kostnadsförs löpande, medan utgifter för utveckling aktiveras som en
immateriell tillgång. Avskrivningsplaner om 5 år påbörjas fr.o.m. marknadsintroduktion av
respektive produkt.
Bolaget följer Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden.

Aktiedata

C Technologies aktie noteras på OM Stockholmsbörsens Attract 40-lista. Vid periodens slut
uppgick antalet aktier till 45.393.870, vartill kommer 2.552.150 utestående teckningsoptioner.
Fullt utnyttjande av teckningsoptionerna motsvarar en utspädning av befintliga aktier med
5,6%.

Ägarstruktur

Antalet aktieägare var vid periodens slut drygt 14.300 st. Andelen utländskt ägande uppgick
till 28%. De största aktieägarna per 2001-03-30 framgår av tabellen nedan.

Ägare
Christer Fåhraeus
State Street Bank & Trust Co., USA
Ericsson Mobile Communications AB
Metallfinans
SEB Fonder
SEB Private Bank, Luxemburg
Övriga
Totalt

Antal aktier
7.152.870
5.447.570
3.466.670
1.731.700
1.550.400
972.480
25.072.180
45.393.870

Andel av kapital/röster
16%
12%
8%
4%
3%
2%
55%
100,0

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

C Technologies har tecknat ett samarbetsavtal med FöreningsSparbanken kring Internetbanktjänster som syftar till att erbjuda bankens kunder ett sätt att enklare hantera sina Internetbetalningar med hjälp av C-Pen och tillhörande gemensamt utvecklad programvara.
Anoto öppnade i april ett kontor i Hong Kong för att ytterligare förstärka den lokala närvaron
på den för bolaget mycket viktiga asiatiska marknaden.
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Anoto inledde samarbete med John Dickinson Stationary Ltd, största tillverkaren av
högkvalitativa skrivblock och brevpapper i Storbritannien, avseende tillverkning och
distribution av digitala pappersprodukter baserat på Anoto teknologin.
Anoto initierade ett samarbete med Sanford, en av världens ledande penntillverkare, för
utveckling av skrivinstrument med Anotofunktionalitet.
I dotterbolaget WeSpot AB har befintliga minoritetsdelägaren Malmöhus Invest jämte SEB
Företagsinvest, Bure Equity och CR&T Ventures slutit avtal om nyemission som maximalt
tillför WeSpot närmare 20 Mkr under 2001, varav 12,9 Mkr hittills tecknats och inbetalts.
Efter maximal teckning av denna nyemission uppgår C Technologies ägarandel till c:a 68% i
WeSpot.

Utsikter för 2001

C Technologies kommer att väsentligt öka försäljningen av C-Pen jämfört med föregående år.
C Technologies ser en betydande ökning av OEM-försäljning under senare delen av året.
Anototeknologin kommer att testas tillsammans med partners med målsättning att köra
kommersiella fullskaletester under slutet av året.
Moderbolaget C Technologies kassaflöde förbättras successivt och förväntas bli positivt under
första halvåret 2002. Anotos satsning reflekterar ett fortsatt mycket positivt gensvar från
marknaden. Sammantaget innebär detta att koncernens kassaflöde fr.o.m. andra halvåret 2001
gradvis förbättras.

Lund den 10 maj 2001

Mats Lindoff
Verkställande direktör

Nästa rapport, omfattande perioden januari – juni 2001, offentliggörs 2001-08-22.
Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
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Resultaträkning i sammandrag

Koncernen

(Belopp i TSEK)

Kvartal 1
Jan - Mars
2001

Nettoomsättning

Helår

Jan - Mars

1

2000

Jan - Dec 1
2000

43 514

17 948

80 014

(43 731)

(14 091)

(84 531)

(217)

3 857

(4 517)

(120 728)

(25 685)

(210 486)

Avskrivningar på immateriella anl.tillgångar

(1 565)

(115)

(706)

Avskrivningar på materiella anl.tillgångar

(2 167)

(603)

(4 233)

(124 677)

(22 546)

(219 942)

Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Försäljnings-, administrations- & forskningskostnader

Rörelseresultat
Resultat från andelar i koncernföretag
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Övriga finansiella poster
Minoritetens andel av resultatet
Resultat före skatt
Skatt

49 377

-

27 638

3 255

(100)

10 935

12 073

362

13 465

(59 972)

(22 284)

(167 904)

(50)

Resultat efter skatt

(60 022)

(22 284)

(47)
(167 951)

Balansräkning i sammandrag
(Belopp i TSEK)

Koncernen
2001-03-31

Anläggningstillgångar
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2000-03-31 1

2000-12-31 1

51 734

43 363

76 551

33 845

73 070

Likvida medel inkl kortfristiga placeringar

389 704

197 112

421 206

S:a Tillgångar

517 989

274 320

536 017

Eget kapital 3
Minoritetsintresse

389 608
28 116

204 345
9 914

438 489
12 139

Övriga omsättningstillgångar

Räntebärande skulder
Övriga skulder

41 741

1 667

7 842

2 084

98 598

52 219

83 305
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S:a Eget kapital & skulder

517 989

Förändring av eget kapital

274 320

536 017

Koncernen
Totalt eget kapital

Ingående eget kapital 2001-01-01 enligt fastställd
balansräkning för föregående år
Effekt av byte av redovisningsprincip 3

503 055
-68 545

Minoriteters andel härav

3 979

Ingående eget kapital 2001-01-01 justerat i enlighet
med ny redovisningsprincip
Inlösen optioner

438 489
975

Förlagslån med teckningsoptioner

1 274

Minoriteters andel av poster som redovisats direkt mot eget
kapital i dotterföretagen

-382

Minoritetens andel av årets resultat som ej redovisats över
4

resultaträkningen

11 396

Omräkningsdifferenser

-2 122

Årets förlust

-60 022

Utgående eget kapital 2001-03-31

389 608

Kassaflödesanalys
(Belopp i TSEK)

Koncernen
Jan - Mars
2001

Rörelseresultat före avskrivningar

Jan - Mars

1

2000

Jan - Dec 1
2000

(120 945)

(21 828)

+ /- ej likviditetspåverkande poster

4 450

1 165

6 953

Förändring av rörelsekapital

9 393

(289)

(11 800)

Rörelsens kassaflöde före investeringar
Nettoinvesteringar

(107 102)
(13 725)

(20 952)
26 674

(219 850)
(10 211)

Rörelsens kassaflöde efter investeringar
Resultat från andelar i koncernföretag

(120 827)
49 377

5 722
-

(230 061)
27 638

Övriga finansiella poster

(215 003)

3 255

(100)

10 935

Rörelsens kassaflöde efter finansnetto
Finansiering

(68 195)
36 693

5 622
160 869

(191 488)
582 073

Kassaflöde efter finansiering

(31 502)

166 491

390 585
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Nyckeltal

Koncernen
Jan - Mars

Bruttomarginal

Kassaflöde / aktie (kr)

5

Resultat per aktie
Resultat per aktie efter utspädning
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1

Jan - Dec 1

2001

2000

2000

-0,5%

21,5%

-5,6%

Neg

Neg

Neg

(31 502)

166 491

390 585

(0,66)

4,27

9,19

(1,32)

(0,62)

(4,34)

(1,25)

(0,57)

(3,95)

2001-03-31

2000-03-31 1

2000-12-31 1

Rörelsemarginal
Kassaflöde (tkr)

Jan - Mars

Soliditet

75,2%

74,5%

Antal anställda

254

74

180

47 946 020

40 876 270

47 946 020

8,13

5,00

9,15

Antal aktier

5

Eget kapital per aktie (kr)

5

81,8%

Noter
1

Tidigare perioder har omräknats med beaktande av per 2001-01-01 verkställt byte av redovisningsprincip (se nedan not 3).
Detta byte av redovisningsprincip beträffande FoU-kostnader har påverkat rörelseresultatet för år 2000
negativt med -39 205, varav -4 030 för perioden januari t.o.m. mars.
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Under perioden har koncernen gjort en vinst vid en till Ericsson Mobile Communications AB riktad nyemission i dotterbolaget
Anoto AB. Denna vinst uppgår i koncernen till 49 377 efter beaktande av minoritetens andel.
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Koncernen har per 2001-01-01 bytt redovisningsprincip vad avser aktivering av FoU- respektive patentkostnader. Med
verkan fr.o.m. 2001-01-01 tillämpas Redovisningsrådets Rekommendation RR 15 (Immateriella tillgångar). Principen enligt
RR 15 innebär i korthet att utgifter för forskning kostnadsföres löpande när de uppkommer. Utgifter för utveckling aktiveras
som en immateriell tillgång. C Technologies-koncernen påbörjar en avskrivningsplan baserad på en ekonomisk livslängd om
fem år fr.o.m. marknadsintroduktion av respektive produkt. Beaktande av definierade övergångsregler har inneburit en
engångsnedskrivning av historiskt aktiverade FoU kostnader t.o.m 2000-12-31 med ett belopp om 68 545. Den ackumulerade
effekten (64 566 efter beaktande av minoritetens andel) av byte av redovisningsprincip redovisas som en korrigeringspost i
ingående eget kapital 2001-01-01 i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 5 (Byte av redovisningsprincip).
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Minoritetens andel i Anoto AB ökade från 15% till 30% i slutet av mars 2001. För att ge en mer rättvisande bild av resultaträkningen har 15% används i resultaträkningen vid eliminering av minoritetens andel av resultatet. Effekten av resterande
15% blir en positiv förklaringspost i koncernens eget kapital.
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Inkl utestående teckningsoptioner (01-03-31: 2 552 150; 00-12-31: 2 602 150 st; 00-03-31: 840 250; 99-12-31: 4 897 500 st).
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