Kvartalsrapport januari – mars 2005
•

Omsättningen minskade med 34% till 29 (44) Mkr. Affärsområdet Anotos omsättning minskade
med 23% till 23 (30) Mkr. Minskningen förklaras av att Anoto under första kvartalet 2004 uppbar
stora licensintäkter hänförliga till LeapFrog-projektet 7 (15) Mkr.

•

Koncernens bruttomarginal för perioden uppgick till 65% (70%) 19 (31) Mkr.
Även minskningen i bruttomarginal förklaras av de stora licensintäkterna som påverkade
marginalen positivt under första kvartalet 2004.

•

Anoto uppnådde för första gången ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten
1 (-17) Mkr. Det totala kassaflödet för perioden utgjorde -1 (-18) Mkr. Koncernen är på god väg
att uppnå sitt mål om positivt kassaflöde för helåret 2005.

•

Resultat före avskrivningar uppgick till -8 (-7) Mkr.

•

Resultat efter skatt uppgick till -15 (-15) Mkr.

•

Resultat per aktie uppgick till - 0,13 (-0,13) kr.

Verksamheten
•

Anotos partner amerikanska LeapFrog presenterade under kvartalet en helt ny produktkategori,
FLY Pentop Computer, baserad på Anotos teknologi. FLY Pentop Computer vänder sig till barn
och ungdomar och gör det roligt att lära sig läsa, skriva, räkna och generellt att lära sig saker.
Försäljningen påbörjas i USA under hösten 2005.

•

Brittiska Magicomm har implementerat en formulärlösning hos GAB Robins, ett av världens
största skaderegleringsföretag. Formulärlösningen används av företagets skadereglerare som
utför hembesök för att godkänna privatpersoners försäkringsanspråk.

•

Logitech presenterade en bluetooth-version av io2 Digital Pen.
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VD Anders Tormods kommentar:
LeapFrogs lansering av Fly Pentop Computer, en helt ny produktkategori som vänder sig till barn och
ungdomar och gör det roligt att lära sig läsa, skriva, räkna med mera, är den enskilt största händelsen
för Anoto under första kvartalet. Lanseringen fick stor uppmärksamhet i media och intresset för
produkten är mycket stort. För Anoto är detta en viktig milstolpe och en ny marknad som öppnar sig.
Kvartalet har genomgående präglats av hög aktivitet. Våra partners tar en allt större roll i att
vidareutveckla och marknadsföra Anoto funktionalitet och resultaten kommer successivt. Anotos fokus
på system- och formulärlösningar för företag och organisationer har utvecklats väl. Antalet användare
stiger stadigt och en stor mängd pilotprojekt pågår.
Under kvartalet lanserades också nya produktpaketeringar för personligt bruk med spännande och
innovativa antecknigslösningar. Maxell och Logitech lanserade dessutom 2 nya digitala pennor.
I jämförelse med första kvartalet 2004 minskade koncernens intäkter och marginal. Omsättningsminskningen beror främst på en minskad omsättning av vissa C Technolgies produkter som nu fasats
ut. Bolagets fokus och tillväxt härrör sig framförallt till Anotos produkter och teknologi där intäkter
baseras på licenser och royalties vilket ger en mycket god bruttomarginal.
Under första kvartalet 2004 erhölls större engångslicensbetalningar. Dessa större engångslicensbetalningar medförde att Anoto visade ett mycket gott bruttoresultat. I jämförelse med fjärde kvartalet
2004 var Anotos bruttomarginal under första kvartalet 2005 oförändrad på 65%. Kostnadsnivån är stabil
och kassaflödet förbättrades väsentligt.
Första kvartalet var ett steg i rätt riktning för att nå våra mål för året, bland annat i att vara
kassaflödespositiva för helåret.

Anoto Group AB (publ) org. nr. 556532-3929
Scheelevägen 19 C
223 70 Lund
Telefon: +46 46 540 12 00
www.anotogroup.com

Anoto Group AB är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift
från papper till digitala media och inläsning av tryckt text. Samtliga produkter och tjänster bygger på
digital kamerateknik och bildbehandling i realtid.

Verksamheten
Affärsområdet Anoto
Anoto fortsätter utvecklingen mot att bli en mer renodlad leverantör av teknologi och byggblock till sina
partners. Dessa partners säljer produkter och lösningar med Anoto funktionalitet och Anoto teknologi,
ofta efter integration i befintliga eller egenutvecklade produkter och system.

Systemlösningar
Tillämpningsområdet Systemlösningar fokuserar på system, tjänster och produkter riktade mot företag,
primärt med inriktning mot formulärhantering. Anotos partners är bland annat systemintegratörer,
mobiloperatörer, mjukvaruutvecklare, IT-konsulter och IT-lösningsföretag. Dessa tillhandahåller i sin tur
sina företagskunder med anpassade lösningar med Anoto funktionalitet. Anotos strategi är att
försäljning och leverans ska ske via dessa partners. Anoto erhåller intäkt per använd digital penna per
tidsenhet.
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Intresset för systemlösningar baserade på Anoto funktionalitet är fortsatt stort. Antalet kommersiella
användare stiger stadigt. Tillväxttakten bedöms öka successivt då fler kunder går från pilotprojekt till
kommersiell användning. Det finns idag installationer inom ett stort antal olika branscher hos små såväl
som mycket stora företag vilket gör att det finns en bred bas av kundreferenser som underlättar nya
kunders beslut.
Anoto bedömer att mellan 250 och 300 pilotprojekt pågår. Dessa piloter involverar mellan cirka 10 och
100 användare. Hittills är cirka 13 000 digitala pennor i full kommersiell drift enligt affärsmodellen
tjänsteintäkt per digitalpenna per tidsenhet. I tillägg känner bolaget till ytterligare 13 000 digitala
pennor som ska kommersialiseras. Bolaget har dock ej fullständig kännedom om order som ligger hos
kunder och partners eller storleken på dessa vilket medför att detta inte är en exakt rapportering.
Utvecklingen för systemlösningar är fortsatt positiv även om tillväxten fortfarande är långsammare än
beräknat.
Europa
Anotos partner HP presenterade flera samarbeten under första kvartalet. Företaget inledde bland annat
ett samarbete med Universitetssjukhuset i Basel, Schweiz. Tillsammans utvecklar och säljer de Hospital
Forms Solution (HFS), en formulärlösning anpassad för sjukhus som bidrar till att effektivisera arbetsoch administrationsrutiner. Efter en lyckad pilotinstallation vid universitetssjukhuset i Basel säljs
lösningen till andra sjukhus. Lösningen har fått stor uppmärksamhet sedan tv-kanalen Swiss-TV visat
ett inslag från sjukhuset. HP annonserade också ett samarbete med Nokia om att sälja HP FAS
lösningar tillsammans med Nokia Digital Pen för mobilt bruk och breddar därmed sitt produktutbud till att
även inkludera mobila applikationer. Dessutom samarbetar HP med det svenska företaget Penbook
Sweden AB som introducerat PenBook Forms System and Services, en lösning som förenklar och
förbättrar datafångsten och integrationen av patientinformation samtidigt som det resulterar i mer
faktiskt tid för patientvård. Implementering hos HPs sedan tidigare annonserade kunder, Eurocopter (ett
företag inom European Aeronaurtic Defence and Space Company och världsledande tillverkare av civila
och militära helikoptrar) och APHP(Europas största forskningscenter för kliniska prövningar) löper
planenligt.
Anotos partner Magicomm har implementerat en forumlärlösning hos GAB Robins, ett av världens
största skaderegleringsföretag med 750 kontor över hela världen. Lösningen används av företagets
skadereglerare i England för att utvärdera och godkänna privatpersoners försäkringsanspråk. Genom
att använda digitala skaderegleringsformulär minskar administrations- och utbetalningstiden avsevärt.
Flera kontor inom GAB Robins-koncernen har visat intresse för lösningen.
Nokia offentliggjorde samarbetet med DHL, IBM och danska Fruits och kommunicerade företagens
gemensamma satsning att lansera lösningen i fler länder. Den första fasen att implementera lösningen
hos DHL i Skandinavien och Finland är avslutad och nu genomför Nokia, IBM och Fruits en bredare
implementering av denna lösning inom DHL i Europa.
Anotos samarbeten med distributörerna Destiny Wireless i Storbritannien, PinkRoccade i
Nederländerna och Digiwrite i Italien fortlöper och antalet användare stiger. Destiny Wireless har
implementerat över 160 formulärlösningar i England, Australien och Sydafrika.
Japan
I Japan pågår ett mycket stort antal pilotprojekt. Dessa drivs främst av Anotos partners Dai Nippon
Printing och Hitachi. Under första kvartalet har företagen, tillsammans med utbildningsföretaget WAO
Corporation, lanserat ytterligare en utbildningsapplikation. Denna vänder sig till ungdomar som av olika
anledningar inte har möjlighet att gå i skolan. Genom att använda en formulärlösningstjänst med Anoto
funktionalitet kan dessa individer gå i skolan på distans och möjliggör att de som väljer att inte gå i
skolan ändå kan erhålla en examen.
Implementeringen av den sedan tidigare kommunicerade applikationen som förenklar lärares rättning av
elevers prov fortskrider enligt plan.
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USA
Logitech annonserade att Logitechs digitalpenna io2 säljs tillsammans med Salesforce.coms CRMsystem. Anotos partner Talario är den första som kommer att sälja kombinationslösningen för att
effektivisera för säljare och förstärka värdet av CRM-systemet samt förenkla användningen av det.
Detta gör att säljare enklare och snabbare kan dela med sig av information till hela säljorganisationen.
Anotos partner Mi-Co, ett amerikanskt teknologiföretag specialiserat på lösningar för datainmatning,
annonserade ett samarbete med Portable Computer Systems (PCS) för att tillsammans leverera en
stabil och komplett lösning för mobil datafångst att användas i miljöer med höga säkerhetskrav, tex
inom miltären.
Kina
Anotos samarbete med Usyston i Kina fortskrider enligt vad som tidigare kommunicerats. Bolaget har
idag ca 75 personer anställda med tre kontor i Peking, Jinan och Shenzhen. Usyston samarbetar med
flera kinesiska mjukvarubolag och ett flertal intressanta pilotprojekt pågår.

Konsumentprodukter
Tillämpningsområdet Konsumentprodukter fokuserar på att utveckla och sälja produkter som hjälper
enskilda användare att förbättra sin dagliga effektivitet och kommunikation. Dessa produkter erbjuds via
partners och riktar sig mot slutkonsumenter. Det omfattar digitala pennor, PC applikationer och
applikationer för mobiltelefoner. Produkterna och lösningarna är också byggstenar för
företagsanpassade lösningar.
Anotos partner Logitech annonserade under kvartalet att företaget lanserar en bluetoothversion av
företagets io2 Digital Pen till sommaren. Samtidigt fortsätter försäljningen av io2 Digital Pen (USBversionen) som koncentreras till USA, Tyskland och England samt via www.logitech.com.
Försäljningsvolymerna är växande men ännu relativt måttliga.

Nokia fortsätter att sälja Nokia Digital Pen SU-1B i produktförpackningar tillsammans med olika
papperspartners, där personliga tillämpningar såsom anteckningar och mobila meddelandetjänster är
viktiga. Dessa säljs på ett stort antal marknader via företagets och papperspartners återförsäljare.
Det finns fortsatt ett stort intresse för mobila företagslösningar och Nokia ser ett ökat antal piloter på ett
stort antal marknader, varav en del piloter rör globala bolag.
Genom samarbeten med Dai Nippon Printing och Hitachi säljs Hitachi Maxells digitalpenna, Maxell
Digital Pen, för företagsbruk och företagslösningar både i Japan och i Kina. Även en konsumentlösning
har lanserats.
Anotos papperspartner Clairefontaine/MetaLinks mobila anteckningskoncept Paper PC har sedan
tidigare lanserats i Frankrike. En omfattande annonskampanj i fransk press har mottagits mycket väl
och under kvartalet har Paper PC även lanserat med lokala språkversioner i England, Spanien, Italien,
Belgien, Holland och Tyskland.

Anoto Interaktivt Lärande
I detta tillämpningsområde används Anotos teknologi i produkter som bygger på en kombination av
digitalt material (böcker, kort eller liknande) och en digitalpenna som möjliggör omedelbar feedback i
form av tal, ljud eller liknande. Konceptet används för lärande produkter som blir enkla, intuitiva och
underhållande för användaren.
Anoto har tidigare annonserat projekt där Anotos grundteknologi används i andra tillämpningar än i
digitala pennor och digitalt papper med Anoto funktionalitet. Ett av dessa projekt drivs tillsammans med
Anotos amerikanska partner LeapFrog Enterprises Inc, som under kvartalet annonserade sin produkt,
FLY Pentop Computer.
FLY Pentop Computer är en helt ny produktkategori som vänder sig till barn och ungdomar och gör det
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roligt att lära sig läsa, skriva, räkna och generellt att lära sig saker. Produkten baseras på Anotos
teknologi och lanseras tillsammans med flera olika applikationer och böcker som alla stimulerar
inlärning och skapande. LeapFrog, är en av världens ledande tillverkare av innovativa
teknologibaserade läromedel och leksaker och har utvecklat ett stort antal produkter som används för
barns inlärning och utveckling. Företagets produkter säljs idag i höga volymer i mer än 25 länder.
Projektet löper enligt plan och utvecklas mycket positivt. Anoto ser fortsatt stora affärsmöjligheter inom
detta område och diskussioner förs om nya projekt.

Anoto Teknologi
Anoto teknologi utvecklar och säljer Anotos grundteknologi. Inom detta segment levererar alternativt
licensierar Anoto moduler, komponenter och funktionsblock för integrering i kundens produkt eller
komponent. Dessa produkter kan vara andra pennliknande enheter, mobiltelefoner, tillbehör eller
komponenter till dessa.
Anoto har annonserat att ett flertal projekt pågår inom detta område. Kundernas namn är inte
offentliggjorda, dock är produkter/lösningar under utveckling alternativt produktion. Dessa utvecklas
positivt och enligt plan.
Anoto ser fortsatt stora affärsmöjligheter inom detta område och räknar med fortsatt expansion.

Affärsområdet C Technologies
Affärsområdet C Technologies produkter, av vilka läspennan C-Pen är mest känd, bygger på en
integration av digital kamerateknik med avancerad bildbehandling i produkter med låg strömförbrukning
och hög prestanda. C Technologies har sedan slutet av 1998 etablerat sin teknologiplattform på den
globala marknaden, dels i form av licens- och OEM-samarbeten, dels genom egen försäljning.
Under första kvartalet erhölls en order på 13 000 pennor från schweiziska C-Channel. Ordern beräknas
levereras under en tolv-månaders period. Dessutom slöts ett avtal med Hongkong- baserade Thinking
Group Ltd. rörande en asiatisk version av C Technologies nya läspenna C-Pen 20. Avtalet gäller 6 000
pennor som ska levereras andra halvåret 2005. Produkten kommer att lanseras under TGLs eget
varumärke.
Produktionen av C-Pen 600/800 avslutades under föregående år. Lagret är slutsålt och huvuddelen
levererades under Q1. Slutförsäljning av C-Pen 10 fortgår. Återstående lager beräknas vara slutsålt
under andra kvartalet. De första leveranserna av nya C-Pen 20, som ersätter C-Pen 10 sker under
kommande kvartal. Volymerna är stabila men på en relativt låg nivå.
C Technologies pilotinstallation av elmätaravläsare hos Öresundskraft avslutades under första kvartalet
men statistiskt underlag samlas löpande in. Verkliga mätaravläsningar finns att beskåda på
www.metercam.com. Diskussioner pågår med potentiella partners gällande projekt för att
kommersialisera produkten.
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Anoto Group AB januari – mars 2005 i siffror
Omsättning och resultat för första kvartalet (januari-mars)
Omsättningen under första kvartalet uppgick till 29 (44) Mkr, varav Anoto 23 (30) Mkr och
C Technologies svarade för 6 (14) Mkr. Omsättningsminskningen förklaras av en minskning i
licensintäkter hänförliga till LeapFrog-projektet 7 (15) Mkr samt nedgången i kamera försäljningen inom
C Technologies 0 (6) Mkr.
Bruttoresultatet uppgick till 19 (31) Mkr eller i procent 65 % (70%). Även minskningen i bruttomarginalen
förklaras av den stora licensintäkten från LeapFrog under första kvartalet 2004.
Resultatet före avskrivningar utgör -8 (-7) Mkr.
Rörelseresultatet för första kvartalet var - 14 (-15) Mkr fördelat på affärsområde Anoto - 17 (-17) och
affärsområde C Technologies 2 (2).
Försäljnings-, administrations- och forskningskostnader utgjorde - 33 (-47) Mkr. Dessa kostnader
förväntas stabiliseras på nuvarande nivå.
Kvartalets resultat före skatt utgjorde - 15 (-15) Mkr.
Kvartalet har belastats med immateriella och materiella avskrivningar på – 6 (-7) Mkr.

Kassaflöde (januari-mars)
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under första kvartalet till 1 (-17) Mkr.
Kassaflöde för första kvartalet utgjorde – 1 (-18) Mkr, och har belastats med nettoinvesteringar
på 2 (1) Mkr.
Den stora förbättringen i kassaflöde förklaras av den minskade kostnadsstrukturen samt förutbetalda
royaltyersättningar.

Finansiering och likviditet
Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 41 (98) Mkr.

Moderbolaget
Moderbolaget utgör ett renodlat holdingbolag med ett begränsat antal koncernfunktioner och personal.

Redovisningsprinciper
Koncernen följer årsredovisningslagen samt uttalanden och rekommendationer från
Redovisningsrådet och FAR. Från och med 2005 publicerar Anoto Group-koncernen finansiella
rapporter i enlighet med IFRS. Övergången till IFRS redovisas mer utförligt i eget avsnitt i denna
rapport. För att få jämförbarhet mellan perioderna har samtliga jämförelsetal justerats. I övrigt har
samma redovisningsprinciper som i årsredovisningen för 2004 tillämpats.
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Aktiedata
Bolagets aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Vid rapportperiodens utgång uppgår antalet
aktier till 117.869.201 vartill kom 6.294.225 utestående teckningsoptioner varav 2.327.500 st bedöms
ha ett värde per 2005-03-31.

Ägarstruktur
Antalet aktieägare i Anoto Group är vid utgången av rapportperioden 11 819 st och 45 % av aktierna
har utländska ägare. Aktierna ägs till 88 % av institutionella och industriella ägare. De största ägarna vid
rapporteringstidpunkten är Ericsson, Logitech, Robur fonder, DNB, Odin Norden och Capital Research
Company. Dessa äger tillsammans 55% av antalet aktier i Anoto Group.

Optionsprogram
Inom ramen för ett incitamentsprogram har moderföretaget ställt ut optionsrätter.
Nedan specificeras de aktuella optionsprogram.

Optionsprogram
Personaloptionsprogram 2001
Personaloptionsprogram 2003
Totalt antal

Antal
optioner

Ger rätt
att
teckna
antal
aktier per
option

Ger antal
aktier

Teckningskurs
SEK

Teckningstid
tom

Fullt
utnyttjat
kan
programmet
tillföra
MSEK

1 639 225

1,03

1 688 402

72,70

2005-12-15

123

1)

4 655 000
6 294 225

1

4 655 000
6 343 402

11,45-13,09

2006-05-31

57

2)

1) Endast 11% är erbjudna till medarbetare.
2) Vid bolagsstämman den 15 maj 2003 fick styrelsen ett mandat att ge ut 4 655 000 optioner, s k personaloptioner. 3 500 000
optioner tilldelats personalen under kvartal 4 2003 och 1 155 000 optioner tilldelats bolaget som likviditetssäkring för eventuell
framtida utbetalning av sociala kostnader.
Om alla programmen utnyttjas fullt ut uppgår den totala faktiska latenta utspädningen per 2005-03-31 till ca 5,4%.

Partnerkonferens

För andra året i rad arrangerar Anoto Group en partnerkonferens den 2-3 juni. Precis som förra året
presenterar partners ett urval av sina tillämpningarna baserade på Anoto funktionalitet som nu används
i kommersiellt bruk.
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Utsikter

Koncernen
Under 2005 kommer en stor del av faktureringen att avse förskott från en av Anotos större kunder.
Detta kommer inte att intäktsföras men ha en positiv påverkan på kassaflödet.
Intäkterna från tjänster och royalties förväntas fortsatt visa stark tillväxt.
Koncernens målsättning att ha ett positivt kassaflöde för helåret 2005 ligger fast.

Kvartalsrapportering
Halvårsrapport
Tredje kvartalet
Bokslutskommuniké 2005

17 augusti 2005
3 november 2005
9 februari 2006

Lund den 11 maj 2005
Anders Tormod
Verkställande direktör
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Anoto Group AB finansiella rapporter
Resultaträkning i sammandrag

Koncernen
Kvartal 1

(Belopp i tkr)

Helår

Jan - Mar

Jan - Mar

Jan - Dec

2005

2004

2004

Nettoomsättning

28 757

44 276

147 392

Kostnad för sålda varor / tjänster

(9 966)

(13 087)

(57 456)

Bruttoresultat

18 791

31 189

89 936

(33 161)

(46 596)

(169 921)

-

-

(26)

(14 370)

(15 407)

(80 011)

-

-

3 059

(719)

636

1 861

(15 089)

(14 771)

(75 091)

(22)

(1)

(127)

(15 111)

(14 772)

(75 218)

(15 111)

(14 772)

(75 218)

Försäljnings-, administrations- & forskningskostnader
Andel i intresseföretags resultat
Rörelseresultat
Resultat från andelar i intresseföretag
Övriga finansiella poster
Resultat före skatt
Skatt
Resultat efter skatt

Periodens resultat hänförligt
till moderbolagets aktieägare
Periodens resultat hänförligt till minoritet
Periodens resultat

-

-

-

(15 111)

(14 772)

(75 218)

65,3%

70,4%

61,0%

Neg

Neg

Neg

(0,13)

(0,13)

(0,64)

(0,13)

(0,13)

(0,64)

Nyckeltal:
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Resultat per aktie (kr)

1

Resultat per aktie efter utspädning (kr)
1

1

Nyckeltal avseende Resultat per aktie är baserat på vägt genomsnittligt antal aktier och utestående
teckningsoptioner för respektive perioder. Endast teckningsoptioner där nuvärdet på teckningskursen är
lägre än stamaktiens verkliga värde ingår i underlaget.
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Avstämning av periodens resultat mellan svenska redovisningsprinciper och IFRS
Jan - Mar 2004

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

2

Rörelseresultat
Övriga finansiella poster
Resultat före skatt
Skatt
Resultat efter skatt
2

Svenska

Effekt vid

redovisnings

övergång

regler

till IFRS

IFRS

44 276

-

44 276

(13 087)

-

(13 087)

31 189

-

31 189

(54 437)

7 842

(46 596)

(23 248)

7 842

(15 407)

636

-

636

(22 612)

7 842

(14 771)

(1)

-

(1)

(22 613)

7 842

(14 772)

Effekt vid övergång till IFRS består av kostnad för tilldelning av optioner till anställda -1.692 samt utebliven
avskrivning av goodwill med 9.534.

Jan - Dec 2004

Svenska

Effekt vid

redovisnings

övergång

regler

till IFRS

IFRS

Nettoomsättning

147 392

-

147 392

Kostnad för sålda varor

(57 456)

-

(57 456)

89 936

-

89 936

(201 287)

31 366

(169 921)

(26)

-

(26)

(111 377)

31 366

(80 011)

Resultat från andelar i intresseföretag

3 059

-

3 059

Övriga finansiella poster

1 861

-

1 861

(106 457)

31 366

(75 091)

(127)

-

(127)

(106 584)

31 366

(75 218)

Bruttoresultat
Försäljnings-, administrations- & forskningskostnader

3

Andel i intresseföretags resultat
Rörelseresultat

Resultat före skatt
Skatt
Resultat efter skatt
3

Effekt vid övergång till IFRS består av kostnad för tilldelning av optioner till anställda -6.770 samt utebliven
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avskrivning av goodwill med 38.136.
Balansräkning i sammandrag

Koncernen
(Belopp i tkr)

Immateriella anläggningstillgångar

2005-03-31

2004-03-31

2004-12-31
368 031

364 913

375 724

Materiella anläggningstillgångar

4 631

9 480

5 589

Finansiella anläggningstillgångar

5 209

5 417

5 155

Övriga omsättningstillgångar

40 357

43 739

52 210

Likvida medel inkl kortfristiga placeringar

41 002

97 735

41 740

S:a Tillgångar

456 112

532 095

472 725

Eget kapital

372 702

438 065

385 629

Långfristiga avsättningar

11 142

27 707

13 692

-

49

-

15 172

14 565

19 410

Räntebärande skulder
Kortfristiga avsättningar
Övriga kortfristiga skulder

57 096

51 709

53 994

S:a Eget kapital & skulder

456 112

532 095

472 725

Avstämning av balansräkningen mellan svenska redovisningsprinciper och IFRS
2004-03-31
(Belopp i tkr)
Immateriella anläggningstillgångar

Svenska

Effekt vid

redovisnings

övergång

regler

till IFRS

IFRS
375 724

366 190

9 534

Materiella anläggningstillgångar

9 480

-

9 480

Finansiella anläggningstillgångar

5 417

-

5 417

Övriga omsättningstillgångar

43 739

-

43 739

Likvida medel inkl kortfristiga placeringar

97 735

-

97 735

S:a Tillgångar

522 561

9 534

532 095

Eget kapital

428 531

9 534

438 065

Långfristiga avsättningar

27 707

-

27 707

49

-

49

Kortfristiga avsättningar

14 565

-

14 565

Övriga kortfristiga skulder

51 709

-

51 709

S:a Eget kapital & skulder

522 561

9 534

532 095

Räntebärande skulder
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2004-12-31
(Belopp i tkr)
Immateriella anläggningstillgångar

Svenska

Effekt vid

redovisnings

övergång

regler

till IFRS

IFRS
368 031

329 895

38 136

Materiella anläggningstillgångar

5 589

-

5 589

Finansiella anläggningstillgångar

5 155

-

5 155

Övriga omsättningstillgångar

52 210

-

52 210

Likvida medel inkl kortfristiga placeringar

41 740

-

41 740

S:a Tillgångar

434 589

38 136

472 725

Eget kapital

347 493

38 136

385 629

Långfristiga avsättningar

13 692

-

13 692

-

-

-

19 410

-

19 410

Räntebärande skulder
Kortfristiga avsättningar
Övriga kortfristiga skulder

53 994

-

53 994

S:a Eget kapital & skulder

434 589

38 136

472 725

Öppningsbalans 2005-01-01

4

IFRS övergångsIFRS
(Belopp i tkr)

2004-12-31

Immateriella anläggningstillgångar

effekter IAS 39

IFRS

2005-01-01

2005-01-01
368 031

368 031

-

Materiella anläggningstillgångar

5 589

-

5 589

Finansiella anläggningstillgångar

5 155

-

5 155

Övriga omsättningstillgångar

52 210

279

52 489

Likvida medel inkl kortfristiga placeringar

41 740

86

41 826

S:a Tillgångar

472 725

365

473 090

Eget kapital

385 629

365

385 994

Långfristiga avsättningar

13 692

-

13 692

-

-

-

19 410

-

19 410

Räntebärande skulder
Kortfristiga avsättningar
Övriga kortfristiga skulder

53 994

-

53 994

S:a Eget kapital & skulder

472 725

365

473 090

4

IFRS övergångseffekter IAS 39, 2005-01-01 består av skillnaden mellan marknadsvärde och bokfört värde
avseende finansiella instrument.
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Förändring av eget kapital

Koncernen

Ingående balans
IFRS övergångseffekter IAS 39, 2005-01-01

5

Jan - Mar

Jan - Mar

Jan - Dec

2005

2004

2004

385 629

451 248

451 248

365

-

-

385 994

451 248

451 248

Ingående balans i enlighet med
nya redovisningsprinciper
Återvunnen moms avseende emissionskostnader
Kostnader för tilldelning av optioner
Omräkningsdifferenser
Periodens resultat

-

-

2 902

1 693

1 693

6 770

126

(104)

(73)

(15 111)

(14 772)

(75 218)

372 702

438 065

385 629

Utgående balans i enlighet med
nya redovisningsprinciper

Avstämning av eget kapital mellan svenska
redovisningsprinciper och IFRS:

Koncernen

Utgående balans svenska redovisningsprinciper

Jan - Mar

Jan - Dec

2004

2004

428 531

347 493

Avskrivning koncernmässig goodwill

9 534

38 136

Kostnader för tilldelning av optioner

-

-

438 065

385 629

Utgående balans enligt IFRS
5

IFRS övergångseffekter IAS 39, 2005-01-01 består av skillnaden mellan marknadsvärde och bokfört värde
avseende finansiella instrument.
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Kassaflödesanalys

Koncernen
(Belopp i tkr)

Resultat efter finansiella poster

6

Jan - Mars

Jan - Mars

Jan - Dec

2005

2004

2004

(15 089)

(14 771)

(75 091)

(6 788)

(12 278)

(21 448)

6 424

7 445

28 486

-

-

(3 033)

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:
Förändring av avsättningar
Avskrivningar och nedskrivningar
Resultat från koncern- och intresseföretag

1 693

1 693

6 770

Övriga finansiella poster

Kostnader för tilldelning av optioner

(643)

(636)

(1 861)

Betald skatt

(22)

(1)

(127)

(14 425)

(18 548)

(66 304)

14 955

1 161

(4 949)

530

(17 387)

(71 253)

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapitalet
Förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Nettoinvesteringar
Summa kassaflöde före finansiering

(2 371)

(1 310)

(7 633)

(1 841)

(18 697)

(78 886)

-

(48)

(97)

643

636

1 861
2 903

Finansiering:
Förändring av långfristig skuld
Övriga finansiella poster
Återvunnen moms avseende emissionskostnader

-

-

374

(189)

(74)

(824)

(18 298)

(74 293)

Likvida medel vid periodens början *

41 826

116 033

116 033

Likvida medel vid periodens slut *

41 002

97 735

41 740

Övriga poster
Årets kassaflöde

*) Likvida medel avser kassa, bank och kortfristiga placeringar
6

Från och med andra kvartalet 2004 utgår kassaflödesanalysen från posten "Resultat efter finansiella poster".
Tidigare perioder har räknats om.

Nyckeltal

Koncernen

Årets kassaflöde (tkr)
Kassaflöde / aktie (kr)

7

Kassaflöde / aktie (kr) efter utspädning

7

Soliditet
Antal aktier

8

Eget kapital per aktie (kr)

8
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Jan - Mars

Jan - Mars

Jan - Dec

2005

2004

2004

(824)

(18 298)

(74 293)

(0,01)

(0,16)

(0,63)

(0,01)

(0,16)

(0,63)

2005-03-31

2004-03-31

2004-12-31

81,7%

82,3%

81,6%

120 196 701

122 524 201

122 524 201

3,10

3,58

3,15

7

Nyckeltal avseende Kassaflöde per aktie är baserat på vägt genomsnittligt antal aktier och utestående
teckningsoptioner för respektive perioder. Endast teckningsoptioner där nuvärdet på teckningskursen är
lägre än stamaktiens verkliga värde ingår i underlaget.
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Inklusive utestående teckningsoptioner (05-03-31: 2 327 500 st; 04-12-31: 4 655 000 st;
04-03-31: 4 655 000 st). Endast teckningsoptioner där nuvärdet på teckningskursen är lägre än
stamaktiens verkliga värde ingår i underlaget.

Redovisning per segment

Koncernen
Jan - Mars

Jan - Mars

Jan - Dec

2005

2004

2004

Anoto

22 572

30 395

94 900

C Technologies

6 185

13 881

52 492

Totalt

28 757

44 276

147 392

(16 710)

(17 305)

(90 649)

2 340

1 898

10 638

(14 370)

(15 407)

(80 011)

(Belopp i tkr)
Omsättning

Rörelseresultat
Anoto
C Technologies
Totalt

15

Redovisningsprinciper, Anoto Groups övergång till IAS/IFRS 2005
Denna delårssrapport är upprättad i enlighet med IAS 34. I juni 2002 antog EGs ministerråd IAS 2005förordningen. Från och med 2005 ska samtliga noterade bolag inom EU redovisa och publicera sin
koncernredovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), tidigare
benämnda International Accounting Standards (IAS). Termen (IFRS) i detta dokument innefattar
tillämpningen av såväl IAS och IFRS som tolkningar av dessa standarder som publiceras av Standards
Interpretation Committee (SIC) och International Financial Reporting Standards Committee (IFRIC).
Från och med 2005 publicerar Anoto Group-koncernen finansiella rapporter i enlighet med IFRS.
Delårsrapporterna ska innehålla ett jämförelseår, 2004, enligt IFRS. 1 januari 2004 är alltså Anoto
Groups övergångsdatum till IFRS. Två standarder, IAS 32 och IAS 39, införs först från 1 januari 2005,
vilket är tillåtet enligt IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards. En
öppningsbalans per 1 januari 2005, inklusive effekterna av IAS 32 och 39, har redovisats.
Nedanstående information om effekter av övergången är preliminär och kan komma att ändras eftersom
IFRS kan bli uppdaterade under 2005. Vi kommer att uppdatera omräknad information om och när
eventuella förändringar inträffar.

Jämförelse och information om effekter
IFRS 1 behandlar övergångsreglerna vid införandet av IFRS. IFRS 1 kräver att ett jämförelsår och en
öppningsbalans enligt IFRS per övergångsdatum redovisas. 1 januari 2004 är Anoto Groups
övergångsdatum till IFRS.
De redovisningsprinciper som tillämpas i öppningsbalansen ska i allmänhet överensstämma med varje
IFRS som gäller vid rapporteringstillfället. Några undantag från fullständig retroaktiv tillämpning är
tillåtna. När öppningsbalansen för IFRS redovisas kommer Anoto Group att tillämpa följande undantag
från fullständig tillämpning av IFRS:
•

IAS 32 och 39 införs från och med 1 januari 2005 och ingen omräkning av jämförelsetal för
2004 är nödvändig. Finansiella tillgångar, skulder och derivatinstrument redovisas i enlighet
med IAS 32 och 39 från 1 januari 2005.

Anoto Group har till och med utgången av 2004 redovisat koncernens finansiella rapporter i enlighet
med Redovisningsrådets rekommendationer, som under senare år i stor utsträckning har anpassats till
IAS/IFRS. Detta tillsammans med de frivilliga undantag som beskrivits ovan gör att effekterna av
övergången till IFRS i resultaträkning och balansräkning begränsas till följande poster:
•
•
•

Avskrivningar på goodwill upphör (IFRS 3 och IAS 38)
Verkligt värde på utestående personaloptioner (IFRS 2) och kostnaderna för sådana
personaloptioner redovisas i resultaträkningen.
Derivatinstrument redovisas till verkligt värde i balansräkningen (IAS 39).

Ersättningar till anställda rapporteras redan i enlighet med IAS 19 sedan RR 29 infördes från 1 januari
2004.

Förändrade redovisningsprinciper
IFRS 3 Företagsförvärv och samgåenden inklusive goodwill.
Reglerna för redovisning av företagsförvärv och samgående (IFRS 3) förändar hur förvärv av bolag
redovisas. En mer detaljerad förvärvsanalys och allokering av köpeskilling ska göras, i vilken förvärvade
immateriella tillgångar, som t ex kundrelationer, varumärken och patent, identifieras och värderas till
sina verkliga värden. Goodwill uppstår när köpeskillingen överstiger nettotillgångarnas verkliga värden.
Redovisad goodwill ska inte längre skrivas av, utan i stället ska återvinningsvärdet fastställas årligen.
Prövning av återvinningsvärdet ska även göras vid indikation på behov av nedskrivning. Värdet, efter
värdenedgångsprövning, av goodwill per 1 januari 2004 ”låses” och avskrivningar redovisade enligt
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svenska redovisningsprinciper under 2004 återläggs i de omräknade jämförelsetalen för 2004 enligt
IFRS. Effekten är att rörelseresultatet ökar med tSEK 38.136 år 2004.
IFRS 2 Aktiebaserade ersättningar till anställda.
Anoto Group tillämpar IFRS 2 för samtliga optionsprogram. Anoto Group redovisar en kostnad i
resultaträkningen som motsvarar verkligt värde vid tilldelningsdagen för de utestående
personaloptionerna. Verkligt värde för varje utställd option är beräknad enligt en modell för värdering av
optioner. De totala kostnaderna periodiseras under intjänandeperioden (20 månader för serie A
respektive 32 månader för serie B där totala antalet optioner är jämnt fördelat mellan serie A repsektive
serie B). Effekten på rörelseresultatet är en kostnad som uppgår till tSEK 6.770 år 2004 och
uppskattningsvis tSEK 4.443 år 2005. Anoto Group har inga andra aktiebaserade ersättningar.

IAS 32 och 39 Finansiella instrument och säkringsredovisning
IAS 32 och 39 är standarder som behandlar upplysningar, redovisning och värdering avseende
finansiella instrument.
Anoto Group värderar valutasäkring samt kortfristiga placeringar till verkligt värde. Ingen valutasäkring
kan sägas utgöra s k effektiv hedging då Anoto Group löpande säkrar sitt flöde i US Dollar. All
överlikviditet placeras i kortfristiga placeringar med olika löptider. Ingen placering har en löptid
överstigande 90 dagar och därmed räknar koncernen in alla kortfristiga placeringar i posten Likvida
medel.
Derivatinstrument redovisas i balansräkningen till verkligt värde. Värdeförändringar avseende
derivatinstrument redovisas i resultaträkningen, förutom i de fall då derivatinstrumentet är ett
säkringsinstrument i en (i) kassaflödessäkring eller i en (ii) säkring av nettoinvesteringar i utländska
dotterbolag. I dessa fall redovisas den effektiva delen av värdeförändringen avseende
derivatinstrumentet i eget kapital fram till den tidpunkt då den säkrade transaktionen påverkar resultatet.
Vid denna tidpunkt förs den ackumulerade värdeförändringen i eget kapital till resultaträkningen. För de
derivatinstrument som avser (iii) säkring av verkligt värde kommer värdeförändringar från såväl
derivatinstrument som det säkrade föremålet, hänförliga till den säkrade risken, att redovisas i
resultaträkningen och där neutralisera varandra i den utsträckning säkringen är effektiv. Under perioden
har Anoto Group inte haft någon effektiv valutasäkring då all valutasäkring skett i form av terminer med
varierande löptider, dock ej längre än 90 dagar.
Lån och fordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat med fast eller uppskattningsbar betalning
som inte är noterade och där det inte finns något spekulationssyfte. Lån och fordringar värderas till
amorterat anskaffningsvärde. Dessa tillgångar presenteras som omsättningstillgångar förutom de
löptider överstigande 12 månader efter balansdagen. Dessa presenteras som anläggningstillgångar.
Enligt svenska redovisningsprinciper redovisas aktier och andelar till det lägsta av anskaffningsvärde
och verkligt värde. Dessa investeringar ska redovisas till verkligt värde enligt IAS 39 och orealiserade
förändringar i verkligt värde kommer att redovisas direkt i eget kapital. För investeringar i noterade
bolag bestäms marknadsvärde utifrån aktiekursen på balansdagen medan verkligt värde för onoterade
bolag uppskattas.

IAS 19 Ersättningar till anställda
Anoto Group redovisar pensioner och liknande förmåner i enlighet med IFRS (IAS 19).

Effekt av IFRS på koncernens kassaflödesanalys
I enlighet med IAS 7 Cash Flow Statements definierar Anoto Group kortfristiga, mycket likvida
investeringar med en vid investeringstillfället återstående löptid understigande tre månader som likvida
medel. Anoto Group har inte tidigare haft kortfristiga placeringar med löptid överstigande tre månader
varför övergången inte påverkar koncernens kassaflödesanalys.
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Omklassificering av avsättningar
I enlighet med IAS 1 Presentation of Financial Statements, ska avättningar presenteras som kortfristiga
och långfristiga skulder. En skuld ska klassificeras som kortfristig när något av följande kriterier är
uppfyllt: a) den förväntas bli betald inom en normal verksamhetscykel; (b) den har som huvudsakligt
syfte att omsättas; (c) den förfaller till betalning inom tolv månader från balansdagen; eller (d) företaget
har ingen ovillkorad rätt att skjuta upp betalningen av skulden åtminstone tolv månader efter
balansdagen. Alla övriga skulder ska klassificeras som långfristiga. I enlighet med IFRS har Anoto
Group omklassificerat avsättningar i balansräkningen till kort- respektive långfristiga skulder. Anoto
Groups verksamhetscykel är i snitt omkring 12 månader.
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