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Bokslutskommuniké för SENSYS® Traffic AB (publ)

JANUARI – DECEMBER 2011
· Periodens nettoomsättning 43,4 Mkr (36,8).
· Rörelseresultat -51,9 Mkr (-11,0).
· Resultat efter skatt -38,3 Mkr (-7,8). 
· Resultat per aktie -13 öre (-3). 
· Kassaflöde per aktie -13 öre (-5)

Ekonomisk rEdovisning

INTäkTEr och rESulTAT 

Intäkterna för helåret uppgick till 43,4 Mkr (36,8). 
Enligt försiktighetsprincipen fortsätter den sedan 
tidigare påbörjade nedskrivningen av lager. Vär-
dejusteringen har för helåret inneburit en resul-
tateffekt på 28,8 Mkr varav 7,5 Mkr i fjärde kvar-
talet, vilket resulterat i en negativ bruttomarginal 
för perioden. Bortsett från denna lagernedskriv-
ning uppgick bruttomarginalen för helåret till 
59 procent (46). I bruttomarginalen ingår direk-
ta kostnader för kontraktstillverkare, samt vissa 
egna fasta kostnader. 

Intäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 8,7 Mkr 
(10,4) och bruttomarginalen, utan hänsyn till ovan 
lagernedskrivning, till 59 procent (46).

Rörelseresultatet för helåret uppgick till -51,9 Mkr 
(11,0) och för fjärde kvartalet -17,1 Mkr (-6,3). Rö-
relseresultatet för perioden före ovan nämnda 
lagernedskrivning uppgick till -23,1 Mkr och för 
fjärde kvartalet till -9,6 Mkr. 

Resultatet efter skatt uppgick till -38,3 Mkr (-7,8). 

Samtliga kostnader för ej orderspecifikt utveck-
lingsarbete har belastat resultatet.  

 

FINANSIEll STällNINg och SolIdITET  
(jämFörElSETAl 2010-12-31)

Det egna kapitalet uppgick vid utgången av pe-
rioden till 113,5 Mkr (151,8), vilket gav en soliditet 
på 88 procent (88).  

SkATTEr  

Den totala uppskjutna skattefordran uppgick vid 
årsskiftet till 40,8 Mkr (27,3).  

vErksamhEt
Sensys Traffic utvecklar, marknadsför och säljer 
system för trafikinformatik som främst används 
för mätning och registrering av hastighetsöver-
trädelser och körning mot rött ljus.

Intäkterna 8,9 Mkr under fjärde kvartalet ut-
gjordes i huvudsak av leveranser av system för 
trafiksäkerhet till Mellanöstern samt leveranser av 
system för övervakning av strömavtagare på tåg, 
s k APMS till Trafikverket i Sverige.

Orderingången under fjärde kvartalet uppgick 
till 7 Mkr vilket gav en orderingång på 36 Mkr på 
helåret. Ordrarna under fjärde kvartalet erhölls 
från USA, Sverige, Nederländerna och Finland. 
Efter kvartalets utgång erhölls ytterligare order 
från USA. 

Sensys deltar fortsatt i flertalet upphandlingar, 
främst i Mellanöstern, Östeuropa och Afrika. 

Då det visat sig att upphandlingen i Armenien 
skett i strid mot gällande upphandlingsregler, har 
Sensys bedömt riskerna som oacceptabelt höga. 
Mot bakgrund av detta har Sensys begärt en 
prövning av upphandlingens giltighet i armenisk 
domstol.

Skiljenämndsprocessen mellan Sensys och Telvent 
fortskrider.  

Utdelning

Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att ing-
en utdelning lämnas för 2011.
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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 perioden till 0,0 Mkr 
(0,0).

PErSoNAl

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

lIkvIdITET

Likvida medel uppgick till 17,8 Mkr (53,0) vid ut-
gången av perioden. Därutöver fanns 0,4 Mkr 
(20,4) i kortfristig placering. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten upp-
gick under perioden till -35,1 Mkr varav -18,4 Mkr 
är hänförliga till ordinarie drift och -16,7 Mkr mot-
svarar utbetalning av bankgaranti till Telvent. 

ANTAl AkTIEr

Antalet aktier uppgick vid årsskiftet till 287 902 734 
(287 902 734). Genomsnittligt antal aktier under 
2011 var 287 902 734 (217 898 988).

rISkEr och oSäkErhETSFAkTorEr

I mars 2011 beslutade Sensys att förebereda för 
skiljenämndsförfarande mot Telvent. Slutlig even-
tuell effekt på likviditet och resultat av kontrakts-
avslutet avgörs av hur skiljenämndsförfarandet ut-
faller. Vid rapporttillfället hade bolaget en fordran 
mot Telvent motsvarande 16,7 Mkr. Ett eventuellt 
framtida skadestånd kommer att leda till en direkt 
resultateffekt, medan likviditetseffekten begrän-
sas till belopp överstigande 1,9 MEuro. 

Det är även väsentligt för Bolaget att kapital fri-
görs från varulagret.

Bolagets väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer 
inkluderar även affärsmässiga risker förknippade 
med kunder och leverantörer samt andra om-
världsfaktorer. Till detta kommer finansiella risker 
till följd av förändringar i valutakurser och ränte-
nivåer. 

En redogörelse för bolagets väsentliga finansiella 
och affärsmässiga risker återfinns på sidan 12 och 
31 i årsredovisningen för 2010. Inga väsentliga ris-
ker bedöms ha tillkommit utöver dessa.

rEdovISNINgSPrINcIPEr

Denna bokslutskommuniké är upprättad enligt IAS 
34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. 
Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse 
med förgående år. Bolaget följer årsredovisningsla-
gen och rekommendationen RFR 2 Redovisning för 
juridiska personer från Rådet för finansiell rapport-
ering. 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 upp-
handling.

Mot bakgrund av att Sensys International AB är 
vilande och aldrig har bedrivit någon verksamhet, 
har ingen koncernredovisning upprättats. 

kommANdE rAPPorTTIllFällEN

Första kvartalet, 2012  24 april 2012  
Årsstämma, 2011  24 april 2012 
Andra kvartalet, 2012  30 aug 2012 
Tredje kvartalet, 2012  25 okt 2012 
Bokslutskommuniké, 2012 24 jan 2013

I början av april 2012 beräknas årsredovisningen 
för 2011 sändas ut till de aktieägare som så öns-
kar, samt publiceras på www.sensys.se. 

Jönköping den 26 januari 2012

På styrelsens uppdrag,

Johan Frilund, VD

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

Sensys Traffic är skyldigt att offentligöra information i denna 

bokslutskommuniké enligt lagen om värdepappers marknaden. 

Informationen lämnades för offentliggörande den 26 januari 

2012, kl 14.30.
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rESulTATräkNINg I SAmmANdrAg, Tkr helår 2011 helår 2010 okt - dec 2011 okt - dec 2010

Nettoomsättning 43 371 36 816 8 863 10 354

kostnad för sålda varor -17 930 -19 702 -3 616 -5 642

värdejustering varulager -28 800 0 -7 500 0

Bruttoresultat -3 359 17 114 -2 253 4 712

Försäljningskostnader -23 671 -18 416 -8 472 -5 210

Administrationskostnader -5 878 -5 418 -1 550 -1 538

utvecklingskostnader -19 021 -15 680 -4 843 -4 305

övriga rörelsekostnader/intäker 0 11 356 0 0

rörelseresultat -51 929 -11 044 -17 118 -6 341

Finansiella poster netto 109 662 203 421

resultat före skatt -51 820 -10 382 -16 915 -5 920

Skatt 13 532 2 609 4 352 1 435

Periodens resultat/Periodens totalresultat -38 288 -7 773 -12 563 -4 485

resultat per aktie, kr -0,13 -0,03 -0,04 -0,02

BAlANSräkNINg I SAmmANdrAg, Tkr 2011-12-31 2010-12-31

tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 277 370

materiella anläggningstillgångar 157 457

Finansiella anläggningstillgångar 57 5711 27 3711

kundfordringar  4 944 10 519

varulager 45 079 78 045

övriga omsättningstillgångar 2 973 2 215

kassa och bank 17 847 53 004

summa tillgångar 128 848 171 981
1) Skattefordran 40,8 mkr (27,3) 
    Fordran på Telvent 16,7 mkr (0)

Eget kapital och skulder

Eget kapital 113 502 151 790

kortfristig räntebärande skuld 0 3 330

leverantörsskulder 2 525 4 842

övriga kortfristiga räntefria skulder 12 821 12 019

summa eget kapital och skulder 128 848 171 981

kASSAFlödE FrÅN rörElSEN, Tkr helår 2011 helår 2010 okt - dec 2011 okt - dec 2010

resultat efter finansiella poster -51 820 -10 382 -16 915 -5 920

Ej kassaflödespåverkande poster 29 192 446 7 580 77

rörelsekapitalets förändring -12 529 -3 208 13 469 -2 235

kassaflöde från den löpande verksamheten -35 157 -13 144 4 134 -8 078

Nyemission 0 48 461 0 48 461

Investering i immateriella anl.tillgångar 0 0 0 73

Förändring i kassa och bank -35 157 35 317 4 134 40 456

FöräNdrINg I EgET kAPITAl , Tkr helår 2011 helår 2010 okt - dec 2011 okt - dec 2010

Periodens ingång 151 790 111 102 126 065 107 814

Nyemission 0 48 461 0 48 461

utdelning 0 0 0 0

Periodens resultat/Periodens totalresultat -38 288 -7 773 -12 563 -4 485

Periodens utgång 113 502 151 790 113 502 151 790
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NYckElTAl och ANNAN INFormATIoN, Tkr jan - dec 2011 jan - dec 2010 okt - dec 2011 okt - dec 2010

Bruttomarginal, % Neg 46,5 Neg 45,5

rörelsemarginal, % Neg Neg Neg Neg

Avskrivningar 392 446 80 77

lagernedskrivning 28 800 0 7 500 0

Investeringar 0 0 0 -73

Soliditet, % 88,1 88,3 88,1 88,3

resultat per aktie, kr 1 -0,13 -0,03 -0,04 -0,02

Eget kapital per aktie, kr 1 0,39 0,53 0,39 0,53

Antal aktier 2 287 903 287 903 287 903 287 903

Antal aktier genomsnitt 2 287 903 217 899 287 903 217 899

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