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Halvårsrapport för jan - juni 2013

Halvårsrapport för SENSYS® Traffic AB (publ)

Januari – Juni 2013

· Orderingång 21,1 Mkr (29,9), varav andra kvartalet 4,0 Mkr (29,9)

· Periodens nettoomsättning 27,0 Mkr (13,6), varav andra kvartalet 19,5 Mkr (7,5)

· rörelseresultat -7,8 Mkr (-34,7), varav andra kvartalet-0,8 Mkr (-12,6)

· resultat efter skatt -7,8 Mkr (-28,8), varav andra kvartalet -0,8 Mkr (-12,5) 

· resultat per aktie -0,01 kr (-0,06), varav andra kvartalet 0,00 kr (-0,03)

· Kassaflöde per aktie -0,01 kr (-0,03) varav andra kvartalet 0,00 kr (0,00).

Väsentliga händelser under KVartalet

· sensys vann två upphandlingar för trafikverket värda 110-550 Mkr, för vilka kontrakt tecknades  
under tredje kvartalet.

· två order har erhållits om totalt 4 Mkr för system till latinamerika.

· Orderna för Washington dC som inkom under första kvartalet har levererats. 

Vd-KOMMentarer 

Vi är mycket stolta över att under andra kvartalet ha vunnit det svenska trafikverkets båda atK-upphand-
lingar värda minst 110 Mkr och upp till 550 Mkr. avtal tecknades under tredje kvartalet för både mätsystem 
och mätskåp till atK. Projektet har startat med utveckling och framtagning av prototyp. dessa avtal som 
också omfattar underhåll av mätsystemen, gör sensys till en helhetspartner till trafikverket inom automa-
tisk trafikkontroll (atK).

under andra kvartalet gjordes de första volymleveranserna till Washington dC och vi ser med tillförsikt 
fram emot fortsatt utveckling i usa.

Vi fortsätter vårt internationaliseringsarbete både inom järnvägssystem och trafiksäkerhetssystem. under 
andra kvartalet erhöll vi order från latinamerika. efter periodens utgång har order erhållits från tre nya 
kunder, varav en på en helt ny marknad i asien. detta ger oss möjlighet att visa våra systems prestanda på 
nya marknader med god framtida potential.

VerKsaMheten under KVartalet

Sensys Traffic utvecklar, marknadsför och säljer system för trafiksäkerhet som främst används för mät-
ning och registrering av hastighetsöverträdelser och körning mot rött ljus. Enskilda affärer är ofta av 
sådan storlek att de märkbart påverkar omsättning och resultat. Sensys offentliggör som regel sådana 
order så snart de erhålls.

Orderingången under andra kvartalet uppgick till 4,0 Mkr (29,9) och gäller till största delen leveranser 
till latinamerika. Orderingången för samma period 2012 bestod i huvudsak av en order från Oman. ef-
ter kvartalets utgång har order inkommit om totalt 115 Mkr, varav 110 Mkr från trafikverket och 5 Mkr 
från tre nya kunder i Mellanöstern och asien.

sensys traffic vann under andra kvartalet 2013 trafikverkets upphandling av mätsystem och mätskåp till 
det svenska atK-systemet. trafikverket har därmed åtagit sig att köpa trafiksäkerhetskameror för minst 
110 Mkr, varför denna siffra anges som orderingång. Kontraktet gäller även mätskåp samt underhåll 
och service. Kontraktet kan dessutom komma att utökas varför sensys uppskattar det totala möjliga 
kontraktsvärdet till 550 Mkr. under 2013 ska sensys leverera prototyp och serielikare varefter serieleve-
ranser beräknas starta 2014.
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nettoomsättningen under andra kvartalet ökade till 19,5 Mkr (7,5) och utgjordes till största delen av 
leveranser till usa. Kvartalets bruttomarginal uppgick till 46,5 procent (neg). 

rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -0,8 Mkr (-12,6) och resultatet efter skatt uppgick till - 0,8 Mkr 
(-12,5).

halVÅrsPeriOden Januari - Juni

nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 27,0 Mkr (13,6) och utgjordes nästan i sin helhet av 
leveranser till sensys america för projektet i Washington dC. Periodens bruttomarginal var 42,2 procent 
(neg). 

rörelseresultatet för perioden uppgick till -7,8 Mkr (-34,7). i jämförelsesiffran för 2012 ingår kostnader 
av engångskaraktär på 11,6 Mkr, hänförliga till telvent projektet. 

resultatet efter skatt uppgick till -7,8 Mkr (-28,8). 

av lagret hänförligt till det annulerade saudikontraktet, som ursprungligen uppgick till 64 Mkr, återstår 
per 30 juni ett bokfört värde på 6 Mkr. 

samtliga kostnader för ej orderspecifikt utvecklingsarbete belastar resultatet löpande.  

Finansiell ställning 

det egna kapitalet uppgick vid utgången av perioden till 98,6 Mkr (97,5), vilket gav en soliditet på 85 
procent (89).  

sKatter

den totala uppskjutna skattefordran uppgick vid halvårets utgång till 39,1 Mkr (39,1). 

uppskjuten skattefordran har sedan 2005 upptagits som tillgång. Framtida utnyttjande av denna skat-
tefordran är beroende av framtida skattepliktiga överskott. Från och med andra kvartalet 2012 har 
styrelsen valt att inte aktivera ytterligare underskottsavdrag. 

 

inVesteringar 

investeringarna uppgick under perioden till 0 Mkr (0). 

PersOnal

Medelantalet anställda uppgick till 32 personer (32). antalet anställda vid periodens utgång var 32 (32). 

KassaFlÖde OCh liKViditet

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under första halvåret till -4,2 Mkr (-32,5) och un-
der andra kvartalet till -1,4 Mkr (-3,4).

den teckningsoption (tO3) som förföll till betalning 31 mars 2013, har under andra kvartalet tillfört 
bolaget 9,0 Mkr efter emissionskostnader. likvida medel uppgick vid periodens slut till 17,2 Mkr (12,5) 
varav 1,7 Mkr (0,6) i kortfristig placering. 

utestående teckningsoption (tO4) som förfaller till betalning 31 oktober 2013, kommer vid full teckning 
tillföra Bolaget 19,2 Mkr före emissionskostnader. teckningskursen är 0,60 kr.

antal aKtier

antalet aktier uppgick vid kvartalets slut till 510 747 339 (479 837 886), efter att tO3 programmet 
ökat antalet aktier med 30 909 453. genomsnittligt antal aktier under perioden var 490 141 037  
(400 434 577). 

Vid full teckning av teckningsoption (tO4) kommer antalet aktier att öka med 31 989 192 nya aktier.
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risKer OCh OsäKerhetsFaKtOrer

Bolagets väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsmässiga risker förknippade med kun-
der och leverantörer samt andra omvärldsfaktorer. till detta kommer finansiella risker till följd av för-
ändringar i valutakurser och räntenivåer. 

en redogörelse för bolagets väsentliga finansiella och affärsmässiga risker återfinns på sidan 12, 25 och 
33 i årsredovisningen för 2012. inga väsentliga risker bedöms ha tillkommit utöver dessa.

redOVisningsPrinCiPer

denna delårsrapport är upprättad enligt ias 34 delårsrapportering och Årsredovisningslagen. till-
lämpade principer är oförändrade jämfört med senaste årsredovisningen. Bolaget följer årsredovis-
ningslagen och rekommendationen rFr 2 redovisning för juridiska personer från rådet för finansiell 
rapportering. tillämpningen av rFr 2 innebär att bolaget i delårsrapporten tillämpar samtliga av eu 
godkända iFrs och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, och med 
hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. 

i juli 2010 förvärvade sensys traffic samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag med nuvarande firman 
sensys international aB. Bolaget är, och har sedan det bildades, varit helt vilande. syftet med förvärvet 
är endast att infria villkor i en internationell upphandling. sensys har ej för avsikt att bedriva någon 
verksamhet genom sensys international aB inom det närmaste året.  

Mot bakgrund av att sensys international aB är vilande och aldrig har bedrivit någon verksamhet, har 
ingen koncernredovisning upprättats. 

till följd av att verksamheten endast har en rörelsegren, påverkas bolaget inte av de ändringar avse-
ende finansiell rapportering som införts från 2009 (ias 1 samt iFrs 8). Förändringen av eget kapital 
överensstämmer i sin helhet med redovisat resultat (ias 1).

audiOCast

den 22 augusti presenterar  Vd Johan Frilund rapporten och besvarar frågor i en audiocast. telefon-
konferensen startar 15.30. För att följa telefonkonferensen och presentationen, gå till sensys hem-
sida; www.sensys.se.

För att delta i telefonkonferensen ring:

+1 212 999 6659 - new York, +44 (0) 20 3003 2666 - standard international access, 
08 50520424 - stockholm, 020 089 6377 - sverige, +0808 109 0700 - uK toll Free,  
1 866 966 5335 - usa toll Free. lösenord: sensys traffic. Var vänlig ring 10 minuter innan utsatt tid.

KOMMande raPPOrttillFällen

delårsrapport  jan – sept      24 okt, 2013 
Bokslutskommuniké, 2013  23 jan, 2014 
delårsrapport jan – mars 2014      24 april, 2014 
Årsstämma 2013          24 april, 2014 
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stYrelsens FÖrsäKran

styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna halvårsrapport ger en rättvisande översikt 
av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
som företaget står inför.

Jönköping den 22 augusti 2013

denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Johan Frilund, Vd

 +46 73 274 28 23. 

sensys traffic är skyldigt att offentliggöra informationen i denna delårsrapport enligt lagen om värdepappersmarknaden.  
informationen lämnades för offentliggörande den 22 augusti 2013, kl 14.45.

Peter Svensson
Styrelsens ordförande

Ingemar Skogö
Styrelseledamot

Jeanette Jakobsson
Styrelseledamot

Gunnar Jardelöw
Styrelseledamot

Anders Norling
Styrelseledamot

Claes Ödman
Styrelseledamot

Torbjörn Sandberg
Styrelseledamot

Johan Frilund
Verkställande Direktör
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RESulTATRäkNING I SAmmANDRAG, Tkr Jan - Juni 2013 Jan - Juni 2012 April - Juni 2013 April - Juni 2012

Nettoomsättning 27 013 13 610 19 463 7 506
kostnad för sålda varor -15 603 -10 625 -10 408 -5 010
Värdejustering varulager 0 -4 558 0 -4 558
Bruttoresultat 11 410 -1 573 9 055 -2 062
Försäljningskostnader -8 890 -22 165 -4 580 -5 365
Administrationskostnader -2 655 -3 078 -1 338 -1 455
utvecklingskostnader -7 619 -8 417 -3 969 -3 825
Övriga rörelsekostnader/intäkter 0 557 0 152
Rörelseresultat -7 754 -34 676 -832 -12 555
Finansiella poster netto -49 54 69 70
Resultat före skatt -7 803 -34 622 -763 -12 485
Skattekostnad 0 5 844 0 0
Periodens resultat/Periodens totalresultat* -7 803 -28 778 -763 -12 485

  Resultat per aktie -0,01    -0,06 0,00 -0,03

BAlANSRäkNING I SAmmANDRAG, Tkr 2013-06-30 2012-06-30 2012-12-31

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 139 231 185

materiella anläggningstillgångar 71 91 81

Finansiella anläggningstillgångar1 39 128 46 748 39 128

kundfordringar 34 057 7 949 14 207

Varulager 22 000 37 088 29 651

Övriga omsättningstillgångar 3 050 3 522 13 409

kassa och bank 17 244 29 702 12 456

Summa tillgångar 115 689 125 331 109 117

Eget kapital och skulder

Eget kapital 98 616 111 821 97 452

leverantörsskulder 3 289 1 883 668

Övriga kortfristiga räntefria skulder 13 784 11 627 10 997

Summa eget kapital och skulder 115 689 125 331 109 117

1) Skattefordran 39,1 mkr (46,7)      

kASSAFlÖDE FRÅN RÖRElSEN, Tkr Jan - Juni 2013 Jan - Juni 2012 April - Juni 2013 April - Juni 2012

Rörelseresultat -7 754 -34 676 -832 -12 555
Ej kassaflödespåverkande poster 73 4 669 33 4 607
Rörelsekapitalets förändring inkl finansnetto 3 519 14 765 -570 4 584
Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 162 -15 242 -1 369 -3 364
Investering i immateriella anl.tillgångar -17 0 0 0
Nyemission, netto efter emissionskostnader 8 967 27 097 8 967 27 097

Förändring i kassa och bank 4 788 11 855 7 598 23 733

likvida medel vid periodens början 12 456 17 847 9 646 5 969
likvida medel vid periodens slut 17 244 29 702 17 244 29 702

FÖRäNDRING I EGET kAPITAl , Tkr Jan - Juni 2013 Jan - Juni 2012 April - Juni 2013 April - Juni 2012

Periodens ingång 97 452 113 502 90 412 97 209
Nyemission, netto efter emissionskostnader 8 967 27 097 8 967 27 097
Periodens resultat/Periodens totalresultat -7 803 -28 778 -763 -12 485
Periodens utgång 98 616 111 821 98 616 111 821
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RESulTATRäkNING,  
kVARTAlSDATA 

APR - JuNI 
2013

JAN - mARS  
2013

OkT - DEC 
2012

JulI - SEPT 
2012

APR - JuNI 
2012

JAN - mAR 
2012

OkT - DEC 
2011

JulI - SEPT 
2011

Nettoomsättning 19 463 7 815 25 310 1 522 7 506 6 104 8 863 20 485

kostnad för sålda varor -10 408 -5 195 -12 669 -1 975 -5 010 -5 615 -3 616 -6 041

Värdejustering varulager 0 0 0 0 -4 558 0 -7 500 -7 500

Bruttoresultat 9 055 2 620 12 641 -453 -2 062 489 -2 253 6 944
Omkostnader -9 887 -9 543 -10 842 -8 163 -10 493 -22 610 -14 865 -11 081

Rörelseresultat -832 -6 923 1 799 -8 616 -12 555 -22 121 -17 118 -4 137
Finansiella poster netto 69 -117 386 -318 70 -16 203 126

Resultat före skatt -763 -7 040 2 185 -8 934 -12 485 -22 137 -16 915 -4 011
Skatt 0 0 -7 620 0 0 5 844 4 352 1 055

Periodens resultat/Periodens 
totalresultat

-763 -7 040 -5 435 -8 934 -12 485 -16 293 -12 563 -2 956

NYCkElTAl OCH  
ANNAN INFORmATION 

APR - JuNI 
2013

JAN - mARS  
2013

OkT - DEC 
2012

JulI - SEPT 
2012

APR - JuNI 
2012

JAN - mAR 
2012

OkT - DEC 
2011

JulI - SEPT 
2011

Resultat per aktie, kr1 0,00 -0,01 -0,01 -0,02 -0,03 -0,06 -0,04 -0,01

Eget kapital per aktie,kr1 0,19 0,19 0,20 0,21 0,23 0,34 0,39 0,44

kassaflöde per aktie, kr 0,00 -0,01 -0,02 -0,01 -0,01 -0,04 0,01 -0,02

Bruttomarginal, % 46,5 33,5 49,9 Neg Neg 8,0 Neg 33,9

Bruttomarginal exkl lagerned-
skrivningar, %

46,5 33,5 49,9 Neg 33,3 8,0 59,2 70,5

Rörelsemarginal, % Neg Neg 7,0 Neg Neg Neg Neg Neg

Soliditet, % 85,2 87,4 89,3 88,3 89,2 86,9 88,1 87,0

Orderingång, Tkr 4 000 17 100 6 400 2 000 29 900 2 500 7 000 2 000
1) Avser resultat och eget kapital före och efter utspädning.  
Sensys har inga utestående incitamentsprogram som medför utspädningeffekt.
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