
SENSYS® Traffic AB (publ) | 556215-4459  

Bokslutskommuniké 2013

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

Bokslutskommuniké för SENSYS® Traffic AB (publ)

Januari – December 2013 
· Orderingång 169,7 mkr (40,8), varav fjärde kvartalet 29,6 mkr (6,4)
· nettoomsättning 62,5 mkr (41,0), varav fjärde kvartalet 32,2 mkr (25,3)
· rörelseresultat -10,7 mkr (-41,5), varav fjärde kvartalet 3,7 mkr (1,8)
· resultat efter skatt -10,5 mkr (-43,1), varav fjärde kvartalet 3,9 mkr (-5,4)
· resultat per aktie -0,02 kr (-0,09), varav fjärde kvartalet 0,01 kr (-0,02)
· Kassaflöde per aktie 0,04 kr (-0,07) varav fjärde kvartalet 0,03 kr (-0,02).

Väsentliga hänDelser unDer KVartalet
· leverans av serielikare till trafikverket vilket medförde att 16,0 mkr intäktsfördes. Projektet har där-

med gått in i serieproduktionsfas med beräknad leveransstart under andra kvartalet 2014.
· Order på totalt 16,4 mkr inkom från befintliga kunder i usa och malta.
· Order på totalt 11,1 mkr erhölls från två nya marknader, saudiarabien och Jordanien.

VD-KOmmentarer 
Den stora händelsen under 2013 är att sensys tecknade kontrakt med trafikverket för utbyte och utbygg-
nad av det svenska atK-systemet. under det gångna kvartalet färdigställdes och godkändes serielikarna 
för atK-systemen planenligt, vilket banar väg för avropsorder på serieleveranser. inför leveransstart pågår 
en uppbyggnad av en serviceorganisation för att hantera installation, driftsättning samt underhåll på atK-
systemet i sverige, med förhoppningen att denna serviceaffär kommer att ge sensys ett stabilt intäktsflöde 
under flera år framöver. Det ger oss även möjligheten att utveckla produkterna och verksamheten i dialog 
med trafikverket vilket bör stärka vår ställning även i våra internationella affärer. 
med det svenska atK-kontraktet mer än fyrdubblades vår totala orderingång under 2013 till 169,7 mkr från 
40,8 mkr 2012. Värdet av det svenska kontraktet uppskattas till 110 - 500 mkr över 9 år. Detta ger oss en 
stabil plattform, både finansiellt och produktmässigt, från vilken vi kan fortsätta att bearbeta den interna-
tionella marknaden. Vi har valt att fokusera på vissa marknader där potentialen för våra produkter är stor. 
mitt mål är att vi ska fortsätta att växa och uppnå en varaktig lönsamhet.
Jag upplever likaledes att vi är på rätt väg i våra internationella affärer. Orderingången under fjärde kvar-
talet uppgick till 29,6 mkr (6,4) och kom i sin helhet från marknader utanför sverige. Därmed ökade or-
deringången från internationella marknader med hela 53 procent till 57,4 mkr. i malta tog vi hem affären 
med vår befintliga kund genom att utveckla en ny affärsmodell i samarbete med kunden. Denna typ av 
lösningar är en del av vår strategi att skapa operatörsanpassade affärsmodeller som dessutom ger sensys 
en mer stabil kassaflödesprofil. under året erhöll vi i hård konkurrens, ordrar om totalt 17,2 mkr från fem 
nya kunder i mellanöstern och asien. 

VerKsamheten unDer KVartalet
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. En-
skilda affärer är ofta av sådan storlek att de märkbart påverkar omsättning och resultat. Sensys offent-
liggör som regel sådana order så snart de erhålls.
Orderingången under fjärde kvartalet ökade till 29,6 mkr (6,4) och gällde i huvudsak kontrakt i mel-
lanöstern och usa. 
nettoomsättningen steg till 32,2 mkr (25,3) och utgjordes dels av leveranser till usa, dels av leverans av 
prototyp och serielikare till trafikverket. bolaget intäktsredovisar kontraktet med trafikverket, succes-
sivt, i takt med att kostnaderna för projektet upparbetas.
Kvartalets bruttomarginal uppgick till 46,3 procent (49,9). 



SENSYS® Traffic AB (publ) | 556215-4459  

Bokslutskommuniké 2013

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) | Slottsgatan 14 | 550 02 Jönköping | Tel 036-34 29 80 | Fax 036-12 56 99

 info@sensys.se | www.sensys.se

rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 3,7 mkr (1,8) och resultat efter skatt till 3,9 mkr (-5,4). un-
der fjärde kvartalet 2012 skedde en omvärdering av uppskjuten skattefordran vilket resulterade i en skatte- 
kostnad för bolaget på 6,6 mkr. Omvärderingen var en följd av riksdagens beslut att sänka bolagsskat-
ten för 2013 till 22 procent. 

helÅret 2013
Orderingången för 2013 mer än fyrdubblades till 169,7 (40,8) där det tecknade avtalet med svenska 
trafikverket utgör merparten. nettoomsättningen under året ökade med 52% till 62,5 mkr (41,0) och 
utgjordes dels av större leveranser till usa för projektet i Washington Dc, dels av förleveranser till tra-
fikverket. bruttomarginalen stärktes till 43,2 procent (27,2).
rörelseresultatet under 2013 uppgick till -10,7 mkr (-41,5) och resultatet efter skatt till -10,5 mkr (-43,1).
samtliga kostnader för ej orderspecifikt utvecklingsarbete har belastat resultatet.

utDelning
styrelsen kommer att föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas för 2013.

Finansiell ställning 
Det egna kapitalet uppgick vid utgången av 2013 till 114,0 mkr (97,5), vilket gav en soliditet på 79 pro-
cent (89).

sKatter
Den totala uppskjutna skattefordran uppgick vid periodens 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 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 2013 till 19,7 mkr (-32,5) varav under fjärde 
kvartalet till 15,0 mkr (-10,4). likvida medel uppgick vid årsskiftet till 49,2 mkr (12,5), varav 0,8 mkr (0,6) 
i kortfristig placering. Därutöver har bolaget 10 mkr i spärrade medel i bank på 30 månader, utgörande 
fullgörandegaranti i kontraktet med trafikverket.
teckningsoption (tO4) som förföll till betalning 31 oktober 2013, tecknades till 95 procent, vilket ökade 
antalet aktier med 30 486 975 stycken, och tillförde bolaget 18,1 mkr efter emissionskostnader.

antal aKtier
antalet aktier uppgick vid periodens slut till 541 234 314 (479 837 886). genomsnittligt antal aktier un-
der perioden var 505 680 411 (400 434 577).
genom teckning av  teckningsoption (tO4) ökade antalet aktier med 30 486 975 stycken.

risKer Och OsäKerhetsFaKtOrer
bolagets väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsmässiga risker förknippade med 
kunder och leverantörer samt andra omvärldsfaktorer. till detta kommer finansiella risker till följd av 



SENSYS® Traffic AB (publ) | 556215-4459  

Bokslutskommuniké 2013

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

förändringar i valutakurser och räntenivåer. en redogörelse för bolagets väsentliga finansiella och af-
färsmässiga 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. samma 
redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har i allt väsentligt tillämpats som i senaste årsredo-
visningen. i fjärde kvartalet har intäkten avseende ordern till trafikverket redovisats enligt så kallad 
successiv vinstavräkning. bolaget följer årsredovisningslagen och rekommendationen rFr 2 redovis-
ning för juridiska personer från rådet för finansiell rapportering. tillämpningen av rFr 2 innebär att 
bolaget i bokslutskommunikén 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 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, upprättas ingen separat segmentsredovisning. 
Förändringen av eget kapital överensstämmer i sin helhet med redovisat resultat (ias 1).

auDiOcast
Den 23 januari kl 15.30 presenterar VD Johan Frilund rapporten och besvarar frågor i en audiocast. 
Presentationen 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 jan – mars, 2014  24 april, 2014 
Årsstämma    24 april, 2014  
Delårsrapport jan – juni, 2014  19 augusti, 2014 
Delårsrapport juli – september, 2014 29 oktober, 2014

i början av april 2014 beräknas årsredovisningen för 2013 publiceras på www.sensys.se och sändas ut till 
de aktieägare som så önskar.

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor. 

Jönköping den 23 januari 2014.

Johan Frilund, VD

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

sensys traffic är skyldigt att offentliggöra informationen i denna delårsrapport enligt lagen om värdepappersmarknaden.  
informationen lämnades för offentliggörande den 23 januari 2014, kl 14.00.
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RESulTATRäkNiNg i SAmmANdRAg, Tkr Helår 2013 Helår 2012 Okt - dec 2013 Okt - dec  2012

Nettoomsättning 62 467 41 000 32 192 25 310
kostnad för sålda varor -35 477 -25 270 -17 296 -12 669
Värdejustering varulager 0 -4 558 0 0
Bruttoresultat 26 990 11 172 14 896 12 641
Försäljningskostnader1) -19 033 -31 908 -5 272 -5 199
Administrationskostnader -5 875 -5 359 -1 744 -1 177
utvecklingskostnader -12 747 -15 398 -4 161 -4 466
Rörelseresultat -10 665 -41 493 3 719 1 799
Finansiella poster netto 142 122 228 386
Resultat före skatt -10 523 -41 371 3 947 2 185
Skattekostnad 0 -1 776 0 -7 620
Periodens resultat/Periodens totalresultat -10 523 -43 147 3 947 -5 435

  Resultat per aktie -0,02    -0,09 0,01 -0,01

  1) icke återkommande kostnader relaterade till Telvent 11,6 mkr för 2012

BAlANSRäkNiNg i SAmmANdRAg, Tkr 2013-12-31 2012-12-31

Tillgångar

immateriella anläggningstillgångar 92 185

materiella anläggningstillgångar 45 81

Finansiella anläggningstillgångar2) 39 128 39 128

långfristiga fordringar3) 10 000 0

kundfordringar 27 889 14 207

Varulager 16 126 29 651

Övriga omsättningstillgångar 2 109 13 409

kassa och bank 49 223 12 456

Summa tillgångar 144 612 109 117

Eget kapital och skulder

Eget kapital 113 970 97 452

leverantörsskulder 4 637 668

Övriga kortfristiga räntefria skulder 26 005 10 997

Summa eget kapital och skulder 144 612 109 117
2) Skattefordran 39,1 mkr (39,1)    
3) spärrmedel i bank på 30 månader, utgörande fullgörandegaranti mot trafikverket. 

kASSAFlÖdE FRÅN RÖRElSEN, Tkr Helår 2013 Helår 2012 Okt - dec 2013 Okt - dec 2012

Resultat efter finansiella poster -10 523 -41 371 3 947 2 185
Ej kassaflödespåverkande poster 151 4 756 39 38
Rörelsekapitalets förändring inkl finansnetto 30 119 4 127 11 014 -12 592
Kassaflöde från den löpande verksamheten 19 747 -32 488 15 000 -10 369
investering i materiella anl.tillgångar -21 0 0 0
Ökning av långfristig fordran -10 000 0 -10 000 0

Nyemission, netto efter emissionskostnader 27 041 27 097 18 074 0

Förändring i kassa och bank 36 767 -5 391 23 074 -10 369

likvida medel vid periodens början 12 456 17 847 26 149 22 825
likvida medel vid periodens slut 49 223 12 456 49 223 12 456

FÖRäNdRiNg i EgET kApiTAl, Tkr Helår 2013 Helår 2012 Okt - dec 2013 Okt - dec 2012

Periodens ingång 97 452 113 502 91 949 102 887
Nyemission, netto efter emissionskostnader 27 041 27 097 18 074 0
periodens resultat/periodens totalresultat -10 523 -43 147 3 947 -5 435
Periodens utgång 113 970 97 452 113 970 97 452
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RESulTATRäkNiNg,  
kVARTAlSdATA 

OkT - dEC 
2013

Juli - SEp 
2013

ApR - JuNi 
2013

JAN - mARS  
2013

OkT - dEC 
2012

Juli - SEp 
2012

ApR - JuNi 
2012

JAN - mAR 
2012

Nettoomsättning 32 192 3 262 19 463 7 551 25 310 1 522 7 506 6 104

kostnad för sålda varor -17 296 -2 578 -10 408 -5 195 -12 669 -1 975 -5 010 -5 615

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

Bruttoresultat 14 896 684 9 055 2 356 12 641 -453 -2 062 489
Omkostnader -11 177 -7 314 -9 887 -9 279 -10 842 -8 163 -10 493 -22 610

Rörelseresultat 3 719 -6 630 -832 -6 923 1 799 -8 616 -12 555 -22 121
Finansiella poster netto 228 -37 69 -117 386 -318 70 -16

Resultat före skatt 3 947 -6 667 -763 -7 040 2 185 -8 934 -12 485 -22 137
Skatt 0 0 0 0 -7 620 0 0 5 844

Periodens resultat/Periodens 
totalresultat

3 947 -6 667 -763 -7 040 -5 435 -8 934 -12 485 -16 293

NYCkElTAl OCH  
ANNAN iNFORmATiON 

OkT - dEC 
2013

Juli - SEp 
2013

ApR - JuNi 
2013

JAN - mARS  
2013

OkT - dEC 
2012

Juli - SEp 
2012

ApR - JuNi 
2012

JAN - mAR 
2012

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

Eget kapital per aktie,kr1 0,21 0,18 0,19 0,19 0,20 0,21 0,23 0,34

kassaflöde per aktie, kr 0,03 0,01 0,00 -0,01 -0,02 -0,01 -0,01 -0,04

Bruttomarginal, % 46,3 20,9 46,5 33,5 49,9 Neg Neg 8,0

Bruttomarginal exkl lagerned-
skrivningar, %

46,3 20,9 46,5 33,5 49,9 Neg 33,3 8,0

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

Soliditet, % 78,8 83,7 85,2 87,4 89,3 88,3 89,2 86,9

Orderingång, Tkr 29 600 119 000 4 000 17 100 6 400 2 000 29 900 2 500
1) Avser resultat och eget kapital före och efter utspädning.  
Sensys har inga utestående incitamentsprogram som medför utspädningeffekt.
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