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JANuAri – MArS 2012

· Periodens nettoomsättning 6,1 Mkr (5,2).
· Rörelseresultat -22,1 Mkr (-14,8).
· Resultat efter skatt -16,3 Mkr (-11,1). 
· Resultat per aktie -6 öre (-4). 
· Kassaflöde per aktie -4 öre (-9).

Bolaget genomför ett kostnadsreduktionsprogram 
som bland annat har inneburit att ett varsel om 
uppsägningar lagts. Programmet beräknas få full 
effekt i fjärde kvartalet.

Efter kvartalets utgång slutförde bolaget en ny-
emission som blev fulltecknad. Nyemissionen som 
inbringar 28,8 mkr före emissionskostnader, teck-
nades till 94,7% med företrädesrätt och 88,5% 
utan företrädesrätt. Därmed övertecknades emis-
sionen med 83,2%.

Ekonomisk rEdovisning

iNTäkTEr och rESulTAT 

Intäkterna för kvartalet uppgick till 6,1 Mkr (5,2).  
Den sedan 2011 påbörjade principen för lagerned-
skrivning av lager har fortsatt enligt plan, dock har 
någon värdejustering för perioden ej skett till följd 
av inkomna order.  Värdejustering för motsvarande 
kvartal 2011 uppgick till -7,5 Mkr. Kvartalets brut-
tomarginal uppgick, till följd av en aggressiv pris-
sättning på lagerprodukter, till 8 procent (43,2). I 
bruttomarginalen ingår direkta kostnader för kon-
traktstillverkare, samt vissa egna fasta kostnader. 

Rörelseresultatet för perioden uppgick till  -22,1 Mkr 
(-14,8). Rörelseresultatet för perioden, före förlik-
ningen med Telvent, uppgick till -12,3 Mkr. 

vErksamhEt

Sensys Traffic utvecklar, marknadsför och säljer 
system för trafiksäkerhet och trafikinformatik som 
främst används för mätning och registrering av 
hastighetsöverträdelser och körning mot rött ljus.

Intäkterna 6,1 Mkr under första kvartalet utgjor-
des i huvudsak av leveranser av system för trafiksä-
kerhet till USA och av service. Orderingången un-
der första kvartalet uppgick till 2,5 Mkr och erhölls 
från USA och från Abu Dhabi i Förenade Arabemi-
raten. Efter kvartalets utgång erhölls ytterligare en 
order om 24 Mkr från en för Sensys ny marknad i 
Mellanöstern samt en mindre testorder från Kina 
om 1 Mkr. Därmed uppgår orderingången för året 
för närvarande till 27,5 Mkr. 

Sensys deltar fortsatt i flertalet upphandlingar, 
främst i Mellanöstern, Östeuropa och Afrika. Bland 
annat är bolaget förkvalificerat som en av fyra le-
verantörer i en pågående upphandling av system 
för hastighetsövervakning i Polen.

Under första kvartalet nådde Sensys och Telvent 
en förlikning angående det avbrutna projektet i 
Saudiarabien. Förlikningen innebar att Sensys den 
12 april erhöll 6,9 Mkr av fordran på 16,7 Mkr som 
bolaget har på Telvent. Resterande 9,8 Mkr har 
kostnadsförts under perioden såsom försäljnings-
kostnad. Därmed har skiljenämndsprocessen mel-
lan Sensys och Telvent lagts ned.   
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FiNANSiEll STällNiNg och SoliDiTET  
(JäMFörElSETAl 2011-12-31)

Det egna kapitalet uppgick vid utgången av pe-
rioden till 97,2 Mkr (113,5), vilket gav en soliditet 
på 87 procent (88).  

SkATTEr  
Den totala uppskjutna skattefordran uppgick vid 
kvartalets utgång till 46,7 Mkr (40,8). 

Uppskjuten skattefordran har sedan 2005 uppta-
gits som tillgång. Framtida utnyttjande av denna 
skattefordran är beroende av skattepliktiga över-
skott. Bolagets ledning och styrelse har en fortsatt 
positiv bedömning av bolagets framtida möjlighe-
ter till nyttjande av detta underskottsavdrag. 

 

iNvESTEriNgAr
Investeringarna uppgick under kvartalet till 0 Mkr 
(0,0).  

PErSoNAl
Medelantalet anställda uppgick till 39 personer (36). 
Antalet anställda vid periodens utgång var 36 (39). 

likviDiTET
Likvida medel uppgick till 6,0 Mkr (17,8) vid ut-
gången av perioden: Därutöver fanns 0,4 Mkr 
(0,4) i kortfristig placering. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten upp-
gick under kvartalet till -11,9 Mkr (-35,1). 

ANTAl AkTiEr
Antalet aktier uppgick vid kvartalets slut till  
287 902 734 (287 902 734). 

riSkEr och oSäkErhETSFAkTorEr
Det är väsentligt för Bolaget att kapital frigörs 
från varulagret. Bolagets väsentliga risk- och osä-
kerhetsfaktorer inkluderar affärsmässiga risker 
förknippade med kunder och leverantörer samt 
andra omvärldsfaktorer. Till detta kommer finan-
siella risker till följd av förändringar i valutakurser 
och räntenivåer. 

En redogörelse för bolagets väsentliga finansiella 
och affärsmässiga risker återfinns på sidan 13 och 
33 i årsredovisningen för 2011. Inga väsentliga ris-
ker bedöms ha tillkommit utöver dessa.

rEDoviSNiNgSPriNciPEr
Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Del-
årsrapportering och Årsredovisningslagen.  Samma 
redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har 
i allt väsentligt tillämpats som i senaste årsredovis-
ningen. Bolaget följer årsredo-visningslagen och 
rekommendationen RFR 2 Redovisning för juridis-
ka personer från Rådet för finansiell rapportering. 
Tillämpningen av RFR 2 innebär att bolaget i del-
årsrapporten 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 Sen-
sys International AB. Bolaget är, och har sedan det 
bildades, varit, helt vilande.  Syftet med förvärvet 
är endast att infria villkor i en internationell upp-
handling. 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 avseende fi-
nansiell rapportering som införts från 2009 (IAS 1 
samt IFRS 8). Förändringen av eget kapital överens-
stämmer i sin helhet med redovisat resultat (IAS 1). 

koMMANDE rAPPorTTillFällEN
April – Juni, 2012      30 aug, 2012

Juli – Sept, 2012    25 okt, 2011

Bokslutskommuniké, 2012 24 jan, 2013

Årsstämma 2012  16 april, 2013

Jönköping den 24 april, 2012

 
Johan Frilund, VD

För ytterligare information vänligen kontakta: 
Johan Frilund, VD, +46 (0)73 274 28 23.

Sensys Traffic är skyldigt att offentliggöra informationen i den-
na delårsrapport enligt lagen om värdepappersmarknaden. In-
formationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2012,  
kl 14.00.
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rESulTATräkNiNg i SAMMANDrAg, Tkr Jan - Mars 2012 Jan - Mars 2011 helår 2011
Nettoomsättning 6 104 5 239 43 371

kostnad för sålda varor -5 615 -2 976 -17 930

värdejustering av varulager 0 -7500 -28 800
Bruttoresultat 489 -5 237 -3 359
Försäljningskostnader1 -16 800 -3 901 -23 671
Administrationskostnader -1 623 -1 368 -5 878
utvecklingskostnader -4 592 -4 269 -19 021
övriga rörelsekostnader/intäker 405 0 0
rörelseresultat -22 121 -14 775 -51 929
Finansiella poster netto -16 -257 109
resultat före skatt -22 137 -15 032 -51 820
Skatt 5 844 3 953 13 532

Periodens resultat/Periodens totalresultat -16 293 -11 079 -38 288

Resultat per aktie -0,06 -0,04 -0,13

1) icke återkommande kostnader relaterade till Telvent 11,4 Mkr

BAlANSräkNiNg i SAMMANDrAg, Tkr 2012-03-31 2011-03-31 2011-12-31
tillgångar
immateriella anläggningstillgångar 254 346 277
Materiella anläggningstillgångar 117 376 157
Finansiella anläggningstillgångar2 53 599 47 993 57 571
kundfordringar  4 483 5 390 4 944

varulager 44 146 70 586 45 079

övriga omsättningstillgångar 3 293 1 867 2 973
kassa och bank 5 969 28 075 17 847
summa tillgångar 111 861 154 633 128 848

Eget kapital och skulder
Eget kapital 97 209 140 711 113 502
leverantörsskulder 3 099 3 381 2 525
övriga kortfristiga räntefria skulder 11 553 10 541 12 821
summa eget kapital och skulder 111 861 154 633 128 848
2) Skattefordran 46,7 Mkr (40,8) 
    Fordran på Telvent 6,9 Mkr  (16,7). Betalning erhölls den 12 april.

kASSAFlöDE FrÅN rörElSEN, Tkr Jan - Mars 2012 Jan - Mars 2011 helår 2011
resultat efter finansiella poster -22 137 -15 032 -51 820
Ej kassaflödespåverkande poster 9 880 7 604 29 192
rörelsekapitalets förändring 379 -17 501 -12 529
kassaflöde från den löpande verksamheten -11 878 -24 929 -35 157
investering i immateriella anl.tillgångar 0 0 0

Förändring i kassa och bank -11 878 -24 929 -35 157

FöräNDriNg i EgET kAPiTAl , Tkr Jan - Mars 2012 Jan - Mars 2011 helår 2011
Periodens ingång 113 502 151 790 151 790
Periodens resultat/Periodens totalresultat -16 293 -11 079 -38 288

Periodens utgång 97 209 140 711 113 502
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NYckElTAl och ANNAN iNForMATioN Jan - Mars 2012 Jan - Mars 2011 helår 2011
Bruttomarginal, % 8 % Neg Neg
rörelsemarginal, % Neg Neg Neg
Avskrivningar, Tkr 63 104 392
lagernedskrivning 0 7 500 28 800
investeringar, Tkr 0 0 0
Soliditet, % 86,9 90,1 88,1
resultat per aktie, kr 1 -0,06 -0,04 -0,13
Eget kapital per aktie, kr 1 0,34 0,49 0,39
Antal aktier 2 , Tusental 287 903 287 903 287 903
Antal aktier genomsnitt 2 , Tusental 287 903 287 903 287 903

1) Avser resultat och eget kapital före och efter utspädning
2) Sensys har inga utestående incitamentsprogram som medför utspädningeffekt.

D
el

år
sr

ap
po

rt
 Q

1 
20

12
. ©

 2
01

2 
SE

N
SY

S®
 T

ra
ff

ic
 A

B.
 S

EN
SY

S®
 ä

r 
et

t 
re

gi
st

re
ra

t 
va

ru
m

är
ke

. T
ry

ck
t 

på
 m

ilj
öv

än
lig

t 
pa

pp
er

. 


