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Delårsrapport för jan - mars 2014

Delårsrapport för SENSYS® Traffic AB (publ)
Januari – Mars 2014
· Orderingång 13,5 Mkr (17,1) 
· nettoomsättning 14,5 Mkr (7,8)
· rörelseresultat -5,0 Mkr (-6,9)
· resultat efter skatt -5,0 Mkr (-7,0) 
· resultat per aktie -0,01 kr (-0,01)
· Kassaflöde per aktie 0,01 kr (-0,01)

Väsentliga händelser under KVartalet
· totalt 1,5 Mkr intäktsfört av trafikverkets avropsorder för 2014 om 85 Mkr 
· leveranser till Jordanien och saudiarabien
· leverans och driftsättning till Malta
· Produktionsstart av serieleveranser för trafikverket  

Vd-KOMMentarer 

Vi står nu i en unikt stark situation med det svenska kontraktet värt 110 Mkr men med ett bedömt 
kontraktsvärde på upp till en halv miljard kr. dessutom  är vi på väg in i ett antal mycket intressanta 
marknader och ett flertal internationella affärsmöjligheter.    

· Vi fortsätter att implementera vår strategi för tillväxt.  
· Bearbetar befintliga kunder för att öka våra affärer med dem år för år, 
· utvecklar en serviceorganisation med tillhörande affär. 
· Bearbetar nya potentiella volymmarknader för att skapa två-tre volymaffärer till 2017, och  
· Bearbetar järnvägsmarknaden för att nå ett internationellt genombrott med vår aPMs-produkt.

under första kvartalet nådde vi synliga framgångar genom flera affärer med befintliga kunder och en 
ny serviceorganisation är på plats i sverige. 

Vi har erhållit den förväntade avropsordern från trafikverket om 85 Mkr för årets leveranser av mät-
system, mätskåp och reservdelar för både utbyte och nyetablering av atK-system. därefter har vi lagt 
kraft på produktionsstart och på att bygga upp den underhållsorganisation i sverige som ska genomföra 
utbytesprogrammet samt sätta upp nya atK-system.

Vi har lanserat ett nytt erbjudande till kunderna ”design, funktion, precision” som är utformat för att 
bättre möta  våra kunders behov. hittills har vårt fokus legat på teknikledarskap, då  tekniken är fortsatt 
mycket viktig. genom att dessutom utnyttja flexibiliteten i vår teknik kan vi skapa lösningar utformade 
efter varje kunds unika behov, vilket stärker vår konkurrenskraft och knyter kunderna närmare oss.

som ett led i lanseringen av det nya erbjudandet visade vi på mässan intertraffic i amsterdam i mars ett 
nytt och flexibelt designkoncept som låter kunderna påverka mätskåpens design så att de passar in i den 
lokala miljön. Konceptet mottogs med stort intresse och har levererats i pilotskala till två kunder.

i början av året erhöll vi mindre pilotorder från två nya kunder som ett led i arbetet att etablera oss på 
nya potentiella volymmarknader.

efter kvartalets utgång, från och med 1 april, tog vi över ansvaret för allt underhåll av atK i sverige och 
strax därefter godkändes och driftsattes de första nya mätsystem enligt det nya kontrakt som skrevs med 
trafikverket. därmed har vi nått vårt mål att ta totalansvar för atK-systemen gentemot trafikverket. Vi 
bedömer att underhållsverksamheten kommer att omsätta 10-15 Mkr under 2014 och att volymen där-
efter stiger med ökad installerad bas.  

VerKsaMheten under KVartalet

Sensys Traffic utvecklar, marknadsför och säljer system för trafikinformatik 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.
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Orderingången uppgick till 13,5 Mkr (17,1), och inkom i huvudsak från svenska trafikverket samt från 
Mellanöstern. under kvartalet fortsatte sensys bland annat att bygga upp den service- och support-
tjänst som kontraktet med trafikverket efterfrågar.

delårsPeriOden Januari – Mars

nettoomsättningen steg till 14,5 Mkr (7,8) och utgjordes till största delen av leveranser till Mellanöstern. 
intäkter från kontraktet med trafikverket, vilka redovisas successivt i takt med att kostnader för pro-
jektet upparbetas, uppgick till 1,5 Mkr. sensys har erhållit avropsorder från trafikverket om 85 Mkr för 
leverans under 2014, varav 8,9 Mkr är utöver kontraktsåtagandet om 110 Mkr. 

Kvartalets bruttomarginal var 37,9 procent (33,5). 

Omkostnaderna ökade till 10,5 Mkr (9,5). samtliga kostnader för ej orderspecifikt utvecklingsarbete har 
löpande belastat resultatet. 

rörelseresultatet uppgick till -5,0 Mkr (-6,9) och resultatet efter skatt till -5,0 Mkr (-7,0). 

Finansiell ställning 

det egna kapitalet uppgick vid utgången av perioden till 109,0 Mkr (90,4) vilket gav en soliditet på 79,4 
procent (87,4).  

sKatter

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

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

inVesteringar 

investeringarna uppgick under perioden till 2,1 Mkr (0) varav 0,6 Mkr avser förvärv av immateriella till-
gångar.  

PersOnal

Medelantalet anställda uppgick till 39 personer (32). antalet anställda vid periodens utgång var 40 (32).  

KassaFlöde Och liKViditet

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till 6,4 Mkr (-2,8). likvida medel 
uppgick vid periodens utgång till 53,5 Mkr (9,6), varav 0,8 Mkr (0,6) i kortfristig placering. härutöver har 
bolaget 10 Mkr (0) i spärrade medel i bank på 24 mån, utgörande fullgörandegaranti i kontraktet med 
trafikverket. 

antal aKtier

antalet aktier var vid kvartalets slut 541 234 314 (479 837 886). genomsnittligt antal aktier under perio-
den var 541 234 314 (479 837 886).

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. 
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en redogörelse för bolagets väsentliga finansiella och affärsmässiga risker återfinns på sidan 12, 26 och 
33 i årsredovisningen för 2013. inga väsentliga risker bedöms ha tillkommit utöver dessa.

redOVisningsPrinciPer

denna delårsrapport är upprättad enligt ias 34 delårsrapportering och årsredovisningslagen. tilläm-
pade principer är oförändrade jämfört med senaste årsredovisningen. sedan fjärde kvartalet 2013 har 
intäkten avseende ordern till trafikverket redovisats enligt så kallad successiv vinst-avräkning. Bolaget 
följer årsredovisningslagen och rekommendationen rFr 2 redovisning för juridiska personer från rå-
det 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 årsredovis-
ningslagen, 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 
var 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. 

audiOcast
den 25 april kl 09.00 presenterar Vd Johan Frilund rapporten och besvarar frågor i en audiocast. Pre-
sentationen går att följa över internet, via länk på sensys webbplats; www.sensys.se. det går även att 
lyssna till presentationen och ställa frågor över telefon, via följande nummer: 
sverige : 020-089 6377 
usa: +1 866 966 5335  
storbritannien: +0808 109 0700 eller +44 (0) 20 3003 2666
lösenord: sensys. Var vänlig ring 10 minuter innan utsatt tid. 

KOMMande raPPOrttillFällen

delårsrapport april – juni      19 aug, 2014 
delårsrapport juli – sept      29 okt, 2014 
Bokslutskommuniké   29 jan, 2015

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

Jönköping den 24 april 2014

Johan Frilund, Vd

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 24 april 2014,  kl 13.35.
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RESulTATRäkNiNg i SAmmANDRAg, Tkr JAN - mARS 2014 JAN - mARS 2013 HElåR 2013

Nettoomsättning 14 545 7 815 62 467

kostnad för sålda varor -9 036 -5 195 -35 477

Bruttoresultat 5 509 2 620 26 990
Försäljningskostnader -4 948 -4 310 -19 033
Administrationskostnader -1 300 -1 317 -5 875
utvecklingskostnader -4 238 -3 651 -12 747
Övriga rörelsekostnader/intäker 0 -265 0
Rörelseresultat -4 977 -6 923 -10 665
Finansiella poster netto 23 -117 142
Resultat före skatt -4 954 -7 040 -10 523
Skatt 0 0 0

Periodens resultat/Periodens totalresultat -4 954 -7 040 -10 523

resultat per aktie -0,01 -0,01 -0,02

BAlANSRäkNiNg i SAmmANDRAg, Tkr 2014-03-31 2013-03-31 2013-12-31

Tillgångar
immateriella anläggningstillgångar 550 161 92
materiella anläggningstillgångar 1 510 81 45
Finansiella anläggningstillgångar1 39 129 39 128 39 128
långfristiga kundfordringar2 10 000 0 10 000
kundfordringar  13 396 13 050 27 889

Varulager 15 981 28 075 16 126

Övriga omsättningstillgångar 3 115 13 354 2 109
kassa och bank 53 518 9 646 49 223
Summa tillgångar 137 199 103 495 144 612
1) Skattefordran 39,1 mkr (39,1)   
2) Spärrade medel i bank på 24 mån, utgörande fullgörandegaranti för Trafikverket. 

Eget kapital och skulder
Eget kapital 109 016 90 412 113 970
leverantörsskulder 8 045 1 977 4 637
Övriga kortfristiga räntefria skulder 20 138 11 106 26 005
Summa eget kapital och skulder 137 199 103 495 144 612

kASSAFlÖDE FRåN RÖRElSEN, Tkr JAN - mARS 2014 JAN - mARS 2013 HElåR 2013

Rörelseresultat -4 977 -6 923 -10 665
Ej kassaflödespåverkande poster 191 40 151
Rörelsekapitalets förändring inkl finansnetto 11 195 4 090 30 261
Kassaflöde från den löpande verksamheten 6 409 -2 793 19 747
investering i materialla anl. tillgångar -1 564 -17 -21

investering i immateriella anl. tillgångar -550 0 0

Ökning av långfristig fordran 0 0 -10 000

Nyemission, netto efter emissionskostnader 0 0 27 041

Förändring i kassa och bank 4 295 -2 810 36 767

likvida medel vid periodens början 49 223 12 456 12 456

likvida medel vid periodens slut 53 518 9 646 49 223

FÖRäNDRiNg i EgET kApiTAl , Tkr JAN - mARS 2014 JAN - mARS 2013 HElåR 2013

Periodens ingång 113 970 97 452 97 452
Nyemission 0 0 27 041

periodens resultat/periodens totalresultat -4 954 -7 040 -10 523

Periodens utgång 109 016 90 412 113 970



SENSYS® Traffic AB (publ) | Slottsgatan 14 | 550 02 Jönköping | Tel 036-34 29 80 | Fax 036-12 56 99

 info@sensys.se | www.sensys.se

SENSYS® Traffic AB (publ) | 556215-4459  

Delårsrapport för jan - mars 2014

RESulTATRäkNiNg,  
kVARTAlSDATA 

JAN - mARS  
2014

OkT - DEc 
2013

Juli - SEpT 
2013

ApR - JuNi 
2013

JAN - mAR 
2013

OkT - DEc 
2012

Juli - SEpT 
2012

ApR - JuNi 
2012

Nettoomsättning 14 545 32 192 3 262 19 463 7 815 25 310 1 522 7 506

kostnad för sålda varor -9 036 -17 296 -2 578 -10 408 -5 195 -12 669 -1 975 -5 010

Värdejustering varulager 0 0 0 0 0 0 0 -4 558

Bruttoresultat 5 509 14 896 684 9 055 2 620 12 641 -453 -2 062
Omkostnader -10 486 -11 177 -7 314 -9 887 -9 543 -10 842 -8 163 -10 493

Rörelseresultat -4 977 3 719 -6 630 -832 -6 923 1 799 -8 616 -12 555
Finansiella poster netto 23 228 -37 69 -117 386 -318 70

Resultat före skatt -4 954 3 947 -6 667 -763 -7 040 2 185 -8 934 -12 485
Skatt 0 0 0 0 0 -7 620 0 0

Periodens resultat/Periodens 
totalresultat

-4 954 3 947 -6 667 -763 -7 040 -5 435 -8 934 -12 485

NYckElTAl OcH  
ANNAN iNFORmATiON 

JAN - mARS  
2014

OkT - DEc 
2013

Juli - SEpT 
2013

ApR - JuNi 
2013

JAN - mAR 
2013

OkT - DEc 
2012

Juli - SEpT 
2012

ApR - JuNi 
2012

Resultat per aktie, kr3, 4 -0,01 0,01 -0,01 0,00 -0,01 -0,02 -0,02 -0,03

Eget kapital per aktie,kr3,4 0,20 0,21 0,18 0,19 0,19 0,20 0,21 0,23

kassaflöde per aktie, kr 0,01 0,03 0,01 0,00 -0,01 -0,02 -0,01 -0,01

Bruttomarginal, % 37,9 46,3 20,9 46,5 33,5 49,9 Neg Neg

Bruttomarginal exkl lagerned-
skrivningar, %

37,9 46,3 20,9 46,5 33,5 49,9 Neg 33,3

Rörelsemarginal, % Neg 11,6 Neg Neg Neg 7,0 Neg Neg

Soliditet, % 79,4 78,8 83,7 85,2 87,4 89,3 88,3 89,2

Orderingång, Tkr 13 454 29 600 119 000 4 000 17 100 6 400 2 000 29 900
3) Avser resultat och eget kapital före och efter utspädning.  
4) Sensys har inga utestående incitamentsprogram som medför utspädningeffekt.
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