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Mission

Göra trafiken säkrare. (Making traffic safer.)

Årsredovisning 2015

Sensys Gatso Group AB är ett svenskt företag som lyder under 
svensk lag. Alla belopp är angivna i svenska kronor. Miljoner 
kronor förkortas till Mkr och tusentals kronor till Tkr. Numeriska 
data inom parentes avser år 2014 såvida inget annat anges. Upp-
gifter om marknads- och konkurrensförhållanden är Sensys Gatso 
Groups egna uppskattningar. Dessa beräkningar är baserade på 
den bästa och mest uppdaterade informationen som finns tillgän-
glig i publicerade källor.

Finansiell information finns tillgänglig på både svenska och en-
gelska på www.sensysgatso.com under Investerare/Investor Rela-
tions, där det också är möjligt att beställa ett skriftligt exemplar av 
årsredovisningen. Om du vill ha ett skriftligt exemplar av årsredo-
visningen går det också bra att ringa 036-34 29 80, faxa 036-12 56 
99 eller skicka ett e-postmeddelande till info@sensys.se.
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2015 i korthet

» Nettoomsättningen uppgick till 397,8 Mkr (160,6)

» Orderingången uppgick till 292,4 Mkr (166,2)

» EBITDA uppgick till 75,7 Mkr (35,4)

» Rörelseresultatet uppgick till 48,7 Mkr (34,6)

» Rörelsemarginalen var 12,2 procent (21,5)

» Resultat efter skatt uppgick till 40,9 Mkr (27,3)

» Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,07 kr 
(0,05)

» Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 37,7 Mkr 
(33,5)

EBITDA (Tkr)
Rullande 12-månaders EBITDA i svenska kronor (proforma)

Viktiga händelser

Tkr okt–dec 2015 okt–dec 2014 jan–dec 2015 jan–dec 2014
Nettoomsättning 178 687 58 743 397 825 160 580
Orderingång 186 434 114 502 292 410 166 243
Rörelseresultat 21 447 20 470 48 703 34,553
Rörelsemarginal (%) 12,0 34,8 12,2 21,5
Bruttomarginal (%) 37,00 59,5 41,7 49,4
Periodens resultat 19 873 16 265 40 929 27 294
Resultat per aktie (kr) 0,03 0,03 0,07 0,05
Kassaflöde 7 376 17 400 37 744 33 514

Nyckeltal

Enskilda order är ofta så stora att de på ett märkbart sätt påverkar försäljnings- och driftresultaten.

Kv1
Sensys erhöll beställningar 
på trafiksäkerhetssystem från 
tre kunder i Mellanöstern för 
totalt 31,2 Mkr.

Kv2
Den 23 juni tillkännagav Sen-
sys sina planer på att förvärva 
Gatso Beheer. Sensys Traffic 
AB mottog order till ett värde 
av 18,2 Mkr för systemleveran-
ser till Mellanöstern.

Kv3
Under tredje kvartalet slut-
förde vi förvärvet av Gatso 
Beheer BV och bildade Sensys 
Gatso Group med bindande 
verkan från den 1 augusti 2015.

Kv4
Sensys Gatso erhöll order 
värda totalt 186,4 Mkr:
» Order från Sverige på 55 Mkr.
» Order från Australien på 51 

Mkr.
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VD-kommentar: En 
omvälvande sammanslagning

2015 års höjdpunkt var sammanslagningen med Gatso Beheer BV, som trädde i kraft den 1 augusti 
och som gjorde oss världsledande i fråga om trafikledningslösningar med ett unikt programvaru- 
och tjänsteutbud för nationer, städer och vagnparksägare.

“Sensys Gatso ändrar förutsättningarna inom branschen för 
trafiksäkerhet och trafikövervakning. 
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Integration i snabb takt

Fördelarna med sammanslagningen är 
många. Vi har blivit större och fått större 
räckvidd. Sammanslagningen har gjort att 
vi har expanderat och skapat en strategiskt 
diversifierad produktportfölj och produkt-
pipeline samt lagt till ytterligare tjänster 
och utvecklingsexpertis. Den har också re-
sulterat i en mer stabil och förutsägbar af-
färsmodell.

Sensys och Gatso har bidragit med kapac-
itet och affärsmodeller som kompletterar 
varandra, och vi är övertygade om att kom-
binationen hjälper oss att fördjupa kundre-
lationerna och öka intäkterna genom att 
vi nu kan distribuera ett mer omfattande 
programvaru- och tjänsteutbud i vår ge-
mensamma kundbas. Sammanslagningen 
har också gett oss bredare geografisk täck-
ning. Vår storlek bidrar till ökad konkurrens- 
kraft och ökar vår trovärdighet på världs-
marknaden.

Dessutom delar Sensys och Gatso grundläg-
gande värderingar och etiska principer. In-
tegrationen av de två bolagen har fortskridit 
i snabb takt med fokus på samordning av 
produktportföljer, teknik och leveransked-
jor. Som en följd därav bestämde vi oss för 
att organisera aktiviteterna och rapportera 
i två affärssegment – Systemförsäljning 
(System Sales) och Operatörstjänster (Man-
aged Services). Denna segmentering ger oss 
en bättre och tydligare verksamhetsmod-
ell. I Systemförsäljning överförs ägandet 
av utrustningen till kunden, medan det i 
verksamheten för Operatörstjänster stan-
nar kvar hos oss.

Som ett resultat av sammanslagningen  
flyttades Sensys Gatso upp till Mid Cap-seg-
mentet på Nasdaq Stockholm, baserat på 
Nasdaq Nordics årsöversikt av aktievärde-
segmenten. Mid Cap-segmentet består av 
bolag med ett aktievärde på mellan 150 mil-
joner EUR och 1 miljard EUR.

Marknaden fortsatte växa under 2015

Tack vare lokala partner och dotterbolag 
i Europa, Mellanöstern, Asien, Australien 
och USA är vi ett väletablerat företag. Under 
2015 fortsatte marknaden för trafiksäker-
hetssystem växa i alla viktiga regioner, sär-
skilt Mellanöstern, och vi undertecknade 
2015 ett antal order från nya och befintliga 
kunder. 

Fokus på lönsam tillväxt under 2016

Under 2016 kommer vi att fortsätta arbeta 
med att integrera de båda organisationerna 
i en enda organisation. För att säkerställa 
ytterligare kostnadseffektivitet samt lång-
siktig, stabil och lönsam tillväxt kommer vi 
under våren att genomföra ett förändrings-
program. Detta kommer bland annat att 
innefatta personalnedskärningar och elimi-
nering av dubbelarbete. Vår strategi med 
leveranskedjan på entreprenad har visat sig 
bli en viktig konkurrensfördel som vi vill in-
föra i hela koncernen och som kommer att 
leda till minskad intern produktion.

Vårt huvudfokus för 2016 är att omvandla 
affärsmodellen och satsa på en större an-
del löpande intäkter i segmentet Oper-
atörstjänster samt fokusera på vår produkt-
utveckling av programvara och tjänster på 
området trafikstyrning för en säkrare och 
mer hållbar miljö.

Övergång från trafikövervakning till 
hållbara trafiklösningar

Städerna ökar i både storlek och antal, vilket 
leder till nya utmaningar för stadsplanerare 
i hela världen. Vi vill därför arbeta för att 
åstadkomma en övergång från trafiköver-
vakning till hållbarhet i trafiken med hjälp 
av programvaru- och tjänstelösningar som 
bidrar till mer hållbara städer som är bra 
att leva i. Exempelvis undersöker vi hur 
våra system skulle kunna användas för att 
påverka förarnas körbeteende så att stads-
miljöerna blev tystare och säkrare.

Jag skulle vilja rikta ett stort tack till per-
sonalen i båda organisationerna för deras 
oförtrutna engagemang. Jag ser fram emot 
framtida möjligheter för det sammanslagna 
företaget. Sensys Gatso ändrar förutsättning- 
arna inom branschen för trafiksäkerhet och 
trafikövervakning.

Jönköping, april 2016

Torbjörn Sandberg

VD, Sensys Gatso Group

“
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Marknadsöversikt
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Föränderliga 
marknadsförhållanden
I kölvattnet av den starka urbaniseringstrenden förväntas trafiken i städerna ändras dramatiskt. 
Stadsplanerare i hela världen arbetar för att öka städernas attraktionskraft genom att göra 
dem mer hållbara, tillgängliga och framkomliga för gångtrafikanter och cyklister, eftersom det 
nuvarande transportsystemet är utrymmeskrävande, oekonomiskt och ohälsosamt.

Hållbarhetstänket för städer sätter större fokus på stadens invånare än dess bilförare, invånare som troligtvis inte äger en bil, 
men som kan använda bilen som en tjänst. Tonvikt läggs också på självkörande bilar och på att vara fotgängare och cyklist.

Den starka urbaniseringen och trenden mot hållbarare städer väntas öka marknadstillväxten för lösningar och tjänster på 
området trafikledning. Den väntas också generera efterfrågan och innovation i ett helt nytt utbud av trafiklednings-lösningar. 
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Utrymmeskrävande och oekonomiskt

» 60 % av stadens bebyggda område är infrastruktur.

» 25 % av infrastrukturen upptas av parkerade bilar.

» Bilarna används 2 % av tiden.

Ohälsosamt

» Föroreningar och partiklar

» Trygghet och säkerhet

» Buller och barriäreffekter

Marknaden för trafikövervakningssystem är en global nischmarknad som kännetecknas av sund, 
underliggande tillväxt. Enligt Världshälso-organisationen (WHO) dör cirka 1,25 miljoner människor 
varje år i trafikolyckor, och 20–50 miljoner människor skadas. Automatiserad trafiksäkerhet, 
inklusive hastighets- och trafikljusövervakning, är ett effektivt sätt att öka trafiksäkerheten och 
rädda liv. 

Uppskattad marknadsstorlekUppskattad marknadsstorlek, typ av lösningUppskattad marknadstorlek, geografiskt

Här illustreras trafiksäkerhetsmarknaden enligt en undersökning genomförd av MarketsandMarket:Road 
Safety Market – Global Forecast to 2020. MarketsandMarkets undersökning omfattar den traditionella tra-
fiksäkerhetsmarknaden och dess beräknade tillväxt till 2020. CAGR står för Compound annual growth 
rate, dvs genomsnittlig årlig tillväxttakt.

CAGR CAGR

Tjänster           Lösningar

11.5%                 7.7% CAGR
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Vår strategiska position
Sensys Gatso Groups övergripande mål är att leda utvecklingen när det gäller lösningar, tjänster 
och programvara på området trafikledning. Produkt- och tjänsteutbudet ska bygga på en solid 
teknikplattform, organisationens expertis och innovation med fokus på kundernas behov och mål.

Säkra landsvägar

Säkra landsvägar handlar om trafik-
säkerhet, och trafiksäkerheten vän-
tas även i fortsättningen vara det 
viktigaste syftet med trafiklednings-
systemen. Sensys Gatso Group har 
lång erfarenhet av att leverera lös-
ningar som gör landsvägarna säkra-
re. Sensys Gatso Groups trafiköver-
vakningslösningar ger högkvalitativt 
evidensmaterial med hög integritet 
och överlägsen bildkvalitet som 
möjliggör effektiv trafikövervakning.

Övervakade motorvägar

På övervakade motorvägar är inte 
bara trafiksäkerheten ett orosmo-
ment utan även kapacitetsförvalt-
ningen. Sensys Gatso tillhanda-
håller ett brett utbud av lösningar 
– däribland hastighetsövervakning,  
inbyggda fordonssystem och system 
för automatisk nummerplåtsidenti-
fiering – och möjliggör därmed säker 
kapacitetsförvaltning av motorvägar.

Hållbara städer

För att göra städerna hållbara ur 
trafikledningssynpunkt måste stads-
planerarna ta kontroll över både 
trafikvolymen och trafikkulturen, 
framför allt trafikens hastighet i 
staden. Sensys Gatso Group har ut-
vecklat ett stort antal innovativa 

lösningar och tjänster som hanterar 
både trafikvolymer och trafikkultur. 
Ett exempel är skolsäkerhetssystem 
som varnar fotgängare och förare vid 
olämpligt körbeteende. 

Inbyggda fordonssystem som ar-
betar från rörliga fordon i staden är 
en annan innovation från Sensys 
Gatso Group, som används för att 
hantera förarbeteendet i en stad.

Mångsidig övervakningsplattform

Sensys Gatso Groups trafiklednings-
plattform bygger på den senaste 
sensor- och kameratekniken och 
inkluderar lösningar för trafiköver-
vakning, trafikdämpning, trafik-
mätning och trafikbegränsning. 
Front end-produkterna innefattar 
fasta, halvmobila och mobila över-
vakningssystem, system för au-
tomatisk nummerplåtsregistrering, 
varningssystem vid skolor eller has-
tighetszoner samt inbyggda system 
i rörliga fordon. Front end-produk-
terna kompletteras av ett komplett 
program av back office-programvara, 
inklusive system för drift- och af-
färsstöd.

Komplett leverantör av  
outsourcing- och operatörs- 
tjänster

Införandet av ett trafikövervaknings-
system kräver djupgående kun-
skaper och stora investeringar. Detta 
kan innebära en utmaning. Vi erbju-
der kompletta lösningar och ställer 
både expertis och tekniska lösnin-
gar till kundernas förfogande – utan 
de vanliga förskottskostnaderna. 
Kunderna kan lägga ut hela proces-
sen ”från installation till adminis-
tration av böter” eller välja enskilda 
modulkomponenter som komplet-
terar deras befintliga resurser.

AFFÄRSMODELL

Lokal myndighet
 – Polismyndighet
 – Vägverk

Privat tjänste-
leverantör

SENSYS GATSO GROUP

Underleverantörer
 – Skåptillverkning
 – Systeminstallation
 – Teknik

Strategiska partner
 – Agenter
 – Distributörer
 – Systemintegrerare

Systemleverans
Service och support

Pågående driftavtal

Systemleverans

Service och support

Uppskattad marknadsstorlek
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Prioriterade kundgrupper

Sensys Gatso Group är marknadsledande på 
systemlösningar och produkter som ökar 
trafiksäkerheten. Företaget har levererat 
över 50 000 system till kunder i fler än 70 
länder och är marknadsledande på den eu-
ropeiska marknaden för trafikövervakning.

Våra kunder utgörs huvudsakligen av po-
lis- och vägmyndigheter i hela världen samt 

privata operatörer som arbetar åt myn-
digheter. Våra kundrelationer känneteck-
nas av nära samarbete och en gemensam 
strävan att hitta anpassade lösningar för 
lokala behov och mål. Vi har långvariga 
kundrelationer som ofta leder till extra yt-
terligare försäljning på lång sikt.

Sensys Gatso Group utvecklar, marknadsför och säljer världsledande systemlösningar och 
produkter som ökar trafiksäkerheten. I vår största produktkategori ingår automatiserade system 
för hastighets- och trafikljusövervakning som förhindrar trafikolyckor och därmed räddar liv och 
sparar samhällsresurser. Alla produkter bygger på vår unika målföljningsradar med hög precision 
som ger hög rättssäkerhet. Marknaden för trafikövervakningssystem är en global nischmarknad 
som kännetecknas av sund, underliggande tillväxt.

Kundrelationer i världen

Fler än 50 000 system levererade till över 70 länder

Sensys Gatso O�cesSensys Gatsos kontor
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Våra viktigaste resurser

Sensys Gatso Groups målsättning är att vara en attraktiv arbetsgivare och 
samarbetspartner på den globala marknaden. Vi arbetar fokuserat med att 
säkra och utveckla rätt kompetens för dagens och framtidens behov.  
Kunniga och drivna medarbetare är ryggraden i vår verksamhet.

Engagerade medarbetare med hög 
teknisk kompetens

Sensys Gatso Group erbjuder en trivsam, 
engagerande och dynamisk arbetsmiljö. 
Stämningen är informell, personlig och 
inkluderande på alla avdelningar. Våra 
medarbetare är en del av Sensys Gatso-
familjen. Vi erbjuder ett unikt förmånspa-
ket och mycket goda möjligheter till kar-
riärutveckling.

– Sensys Gatso Group är beroende av välut-
bildade och drivna medarbetare med stort 
intresse för att driva utvecklingen framåt. 
Klimatet i bolaget är innovativt och nytän-
kande. Vi arbetar på ett jordnära och pres-
tigelöst sätt mot det gemensamma målet 
att utmana oss själva och gå steget längre 
än konkurrenterna, säger Bram Mulders, 
teknisk chef vid Sensys Gatso Group i Ned-
erländerna.

Sensys Gatso Group månar om att rekry-
tera, utveckla och behålla medarbetare med 
rätt förutsättningar vad gäller kompetens 
och engagemang. Varje medarbetare ska 
känna delaktighet och ansvar för företagets 
utveckling. Detta möjliggörs genom en or-
ganisation med flexibilitet, delegerat ansvar 
och möjlighet till snabba beslut.

–  Både tekniker och säljare träffar kunder 
och leverantörer över hela världen genom 
de affärer vi gör. Dessa naturliga kontakty-
tor ger ofta en viktig fördel i gemensamma 
utvecklingsprojekt. En annan styrka är vår 
mångfald – där medarbetare med olika er-
farenheter och ursprung talar olika språk 
och bidrar med kunskap om olika kulturer.

Nischade partner

Sensys Gatso Group har en egen produk-
tionsenhet i Nederländerna och ett om-
fattande samarbete med några viktiga 
tillverkare i Sverige. Vi har partner för sys-
temmontering och skåptillverkning. Därig-
enom säkerställs hög leveransförmåga och 

tillgång till bästa möjliga tekniklösningar 
i fråga om delsystem och komponenter. 
Dessa leverantörer är certifierade enligt ISO 
14001, vilket säkerställer att miljöpåverkan 
mäts och förbättras.

Vi har också strategiska samarbeten med 
partner för utveckling av blixt- och belys-
ningsteknik, bildbehandling, nummerplåts-
läsning och kompletterande sensorteknik. 
Vi försäkrar oss alltid om att leverantörerna 
är antingen ISO 14001-certifierade eller har 
för avsikt att bli det.

Uppförandekod

Sensys Gatso Groups verksamhet genom-
syras av stark affärsetik och respekt för 
andra. Företagets uppförandekod baseras 
på FN:s allmänna deklaration om män-
skliga rättigheter. För att säkerställa ett 
gemensamt standardbeteende från hela 
Sensys Gatso Groups personal tillämpar vi 
en policy som tar avstånd från exempelvis 
mutor, bestickning och korruption.

Sensys Gatso Groups roll i samhället

Sensys Gatso Group deltar löpande i sam-
råd och diskussioner med offentliga myn-
digheter om aktuella frågor. I Sverige är det 
framför allt Trafikverket och VTI (Statens 
väg- och transportforskningsinstitut), som 
bedriver arbete som påverkar företagets 
verksamhet. Allteftersom konceptet Vision 
Zero har vidareutvecklats och accepterats 
i hela världen, på senare tid även av flera 
städer i USA, har Sensys Gatso Group en-
gagerat sig i dessa initiativ i syfte att stödja 
arbetet för ett säkrare och mer hållbart sam-
hälle. Sensys Gatso Group deltar även i dia-
loger med SIS (Swedish Standards Institute) 
kring ISO 39001 ledningssystem för trafik-
säkerhet.
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Kursutveckling

Den högsta kursen för Sensys Gatso 
under året var 5,55 kr (26 okt 2015) 
och den lägsta var 0,87 kr (2 jan 
2015). Betalkursen den 30 december 
2015 var 3,61 kr (0,81).

Under 2015 omsattes 1  640  579  397 
(77  876  388) Sensys Gatso-aktier på 
Stockholmsbörsen. Vid årsskiftet up-
pgick börsvärdet till 2 372 miljoner kr 
(438).

Utdelningspolitik

Styrelsen för Sensys Gatso har inte 
fastställt någon utdelningspolicy 
och bedömer att utdelning inte 
kommer att bli aktuellt inom den 
närmaste framtiden. Bolagets löns-
amhet har varierat och styrelsens 
grundprincip är att det redovisade 
resultatet i första hand ska återin-
vesteras i verksamheten till dess att 
en stabil lönsamhet har uppnåtts. Så 
snart en konsekvent lönsamhet har 
uppnåtts är det dock styrelsens am-
bition att upprätta en långsiktig och 
över tiden stabil utdelningspolicy. 
När detta sker kommer hänsyn att 
tas till bolagets resultatnivå, finansi-
ella ställning och andra faktorer som 
styrelsen anser relevanta.

Sensys Gatso Group
aktieinformation
Sensys Gatsos aktie var noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista under 2015. I början av 2016  
flyttades Sensys Gatso till Mid Cap-listan. Aktiekapitalet uppgick per den 30 december 2015 till 
2 372 329 828 kr, fördelat på 657 155 077 aktier.  Varje aktie berättigar till en röst.

Aktieägarkategorier

De 20 största aktieägarna

Aktierna i Sensys Gatso Group AB var den 30 december 2015 fördelade enligt följande:

Antal aktier Andel av AK/
röster %

Cooperatieve Centrale (Gatso Special Products BV) 115 920 763 17,64 %
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 33 162 278 5,05 %
Danske Capital Sverige AB 28 504 532 4,34 %
Bergstrand, Inger 22 563 637 3,43 %
Nordnet Pensionsförsäkring 13 976 155 2,13 %
AMF - Försäkring och fonder 10 550 000 1,61 %
Skandia, Försäkrings 5 959 978 0,91 %
Robur försäkring  5 747 960 0,87 %
Clarence Bergman      4 750 000 0,72 %
Services AB, Arding Language  4 000 000 0,61 %
BNY GCM Client accounts (E) BD 3 953 455 0,60 %
Nordea Investment Funds 3 872 865 0,59 %
Kihlberg, Jan                         3 349 629 0,51 %
Mellon omnibus 30%, Agent F ITS Clients 3 310 806 0,50 %
SEB Investment Management 3 283 018 0,50 %
Ivarsson, Benny Holger 3 000 000 0,46 %
Danica Pension 2 811 737 0,43 %
Segenmark, Dan 2 750 000 0,42 %
Hjalmarsson, Per 2 577 777 0,39 %
Gunnar Jardelöv med bolag 2 225 000 0,39 %
Summa, de 20 största aktieägarna 276 269 590 42,10 %
Summa, övriga aktieägare (23 451) 380 885 487 57,90 %
Summa 657 155 077 100,0 %

Kapital % Röster %
De 10 största aktieägarna 37,3 37,3
De 20 största aktieägarna 41,8 41,8
De 100 största aktieägarna 53,8 53,8

Ägarkoncentration

Kapital % Röster %
Utländska ägare 26,7 26,7
Svenska ägare 73,3 73,3
varav
- Juridiska personer 22,3 22,3
- Fysiska personer 51,0 51,0
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Sensys Gatso Group AB (publ.), organisationsnummer 
556215-4459, tillkännager härmed verksamhetens årsredovisning för räkenskapsåret som 
avslutades den 31 december 2015.

Sensys Gatso Groups verksamhet
Sensys Gatso utvecklar, marknadsför och säljer sensorer 
och system som främst används för mätning och registre-
ring av hastighetsöverträdelser och körning mot rött ljus. 
Som komplement till försäljningen av system erbjuder 
företaget också service och underhåll. Koncernens slut-
kunder består främst av polis- och vägmyndigheter i hela 
världen, men även av privata operatörer. Försäljning sker 
direkt eller via partner, agenter och distributörer.
Den 31 juli genomfördes förvärvet av Gatso Beheer, och 
bildandet av Sensys Gatso Group trädde i kraft den 1 au-
gusti. Förvärvet positionerar koncernen som den globalt 
ledande leverantören av trafiksäkerhetslösningar och ger 
oss en mer diversifierad produktportfölj och en stabilare 
och mer förutsägbar affärsmodell. Marknaden för trafik-
säkerhetssystem fortsatte att stärkas gradvis i samtliga 
våra huvudregioner.

Legal struktur
Sensys Gatso Group består av Sensys Gatso Group AB 
(publ) och de helägda dotterbolagen Sensys International 
AB, Gatso Beheer BV och Sensys Traffic KK. De två bola-
gen Sensys International AB och Sensys Traffic KK är helt 
vilande och har så varit sedan de bildades. Det enda syftet 
med förvärvet var att uppfylla villkoren för en internatio-
nell upphandling. För ytterligare information, se not 34.

Intäkter och resultat
Intäkterna för helåret uppgick till 397,8 Mkr (160,6), där de 
enskilt största projekten avser leveranser av hastighets-
system för Trafikverket i Sverige och ett projekt i Afrika. 
Bruttomarginalen uppgick till 41,7 procent (49,4).
Resultatet före skatt uppgick till 47,3 Mkr (35,1). Resulta-
tet efter skatt uppgick till 40,9 Mkr (27,3). På sidorna 14–15 
finns mer information om det ekonomiska resultatet.

Ekonomisk ställning
Det egna kapitalet uppgick vid utgången av perioden till 
387,4  Mkr (141,3), vilket gav en soliditet på 49,9  procent 
(79,3). Likvida medel uppgick vid årets slut till 76,2 Mkr 
(80,5). Härutöver har koncernen också 10 Mkr i spärrade 
medel i bank utgörande fullgörandegaranti i kontraktet 
med Trafikverket. Garantin löper ut i juli 2016.
Kassaflödet från den löpande verksamheten under året 
uppgick till 37,7 Mkr (33,5).

Aktiedata och nyckeltal
Resultatet per aktie var 0,07 kr (0,05) och eget kapital per 
aktie 0,59 kr (0,26). Soliditeten var 49,9 procent (79) vid 
årets slut.

Personal
Medelantalet anställda uppgick till 200 personer (40). 
Antalet anställda vid periodens slut var 202 (41). För yt-
terligare information, se not 2.

Miljöfrågor
Miljöfrågor beaktas i samband med Sensys Gatsos utveck-
ling av nya produkter, förbättring av befintliga produkter, 
leveranser och anställdas tjänsteresor. Sensys Gatso lever-
erar system för trafikinformatik. Dessa system bidrar i sin 
funktion till minskade koldioxidutsläpp i och med lägre 
hastigheter och jämnare trafikflöde.
Sensys Gatso efterlever gällande WEEE-direktiv (Waste of 
Electric and Electronic Equipment) som slår fast hur fram-
tida förbrukade elprodukter ska hanteras. Vidare efterlevs 
RoHS-direktivet (Restriction on Hazardous Substances) 
som syftar till att få bort farliga ämnen från produkter.
Koncernen är certifierad enligt ISO 9001:2008 – en inter-
nationell standard för kvalitetsstyrning – där moderbolag-
et är certifierat sedan juni 2012 och dotterbolaget Gatso 
Beheer sedan december 1996 samt filialen i Melbourne 
sedan februari 2015.
Dotterbolaget Gatso Beheer är dessutom ISO-certifierat 
enligt ISO 14001:2004 – en internationell standard för 
miljöledning.
Dessutom har moderbolaget en ackreditering för uppfyl-
lelse av kraven i standarden ISO 17020:2012, för att utföra 
typ C-inspektioner.

Forskning och utveckling
Forskning och utveckling är ett prioriterat område för att 
bibehålla och stärka koncernens marknadsposition. Att 
ligga i framkant genom att erbjuda innovativa lösningar 
är grunden i verksamheten. Sensys Gatso Group har ända 
från starten bedrivit samarbete med universitet och högre 
utbildningsinstitut och kontinuerligt erbjudit studenter 
möjlighet att genomföra examensarbeten med företagets 
hjälp.

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor 
för Sensys Gatsos företagsledning
Årsstämman 2015 fastställde principer för ersättning till 
bolagsledningen. I koncernledningen ingår VD och fem 
medlemmar i koncernens högsta ledning. Koncernen 
ska erbjuda marknadsmässiga ersättningar och dessa ska 
fastställas av styrelsen i samråd med den verkställande 
direktören. Kriterierna ska baseras på arbetsuppgifternas 
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betydelse, kompetens och erfarenhet, och ersättningen 
ska bestå av följande delar:
» Grundlön
» Rörlig ersättning
» Pensionsförmåner
» Andra förmåner och avgångsvillkor

Den rörliga ersättningen ska vara beroende av hur väl in-
dividen uppfyller kvantitativa och kvalitativa mål och är 
underkastad en övre gräns på 50 procent av grundlönen.

Verkställande direktören ska som tidigare ha rätt till en 
tilläggspension med en premie som motsvarar ungefär 
34 procent av den aktuella årslönen. Övriga medlemmar 
i företagsledningen ska ha rätt till pensioner enligt den 
svenska ITP-planen eller motsvarande. Pensionsåldern är 
65 år.

2015 års löner och ersättningar för VD:n och andra ledande 
befattningshavare finns listade under not 2.

Dessa riktlinjer föreslås även gälla för nästa år.

Risker
En redogörelse över potentiella risker och hur dessa 
hanteras framgår av not 25. 

Sensys Gatso-aktien
Det finns inga begränsningar i överlåtelsebarhet för Sen-
sys Gatso Group-aktierna (hembud). Det finns heller inga 
begränsningar för hur många röster varje aktieägare får 
avge på bolagsstämmor. Företaget känner inte till några 
avtal mellan aktieägare som kan medföra begränsningar 
i rätten att överlåta aktier. I juli, i samband med förvärvet 
av Gatso Beheer, gav Sensys ut 115 920 763 nya aktier, och 
Gatso Special Products BV blev den enskilt största ak-
tieägaren med 17,6 % av det totala antalet aktier. På sidan 
11 finns mer information om Sensys Gatso Groups aktier 
och ägarstruktur.
På den extra bolagsstämman i juli fick styrelsen även ett 
bemyndigande för återköp av högst 5 procent av det to-
tala antalet utgivna aktier.

Tillsättande och entledigande av styrelsemedlemmar
Det finns inga särskilda bestämmelser i bolagsordningen 
om tillsättande eller entledigande av styrelsemedlemmar.

Viktiga händelser efter räkenskapsårets slut
Efter årsskiftet har styrelsen beslutat att inleda ett trans-
formeringsprogram som kommer att få betydande ekono-
miska konsekvenser under 2016.
I samband med detta har koncernen inlett förhandlingar 
för att minska antalet anställda. För mer information se 
not 24.
Förutom detta har inga viktiga händelser inträffat som 
påverkar denna årsredovisning. 

Moderbolaget
Verksamheten i Sensys Gatso Group AB omfattar utveck-
ling, marknadsföring och försäljning av system som i hu-
vudsak används för hastighets- och rödljusövervakning. 
Bolaget tillhandahåller även service och underhåll.
Nettoomsättningen för perioden uppgick till 190,3 Mkr 
(160,6) och resultatet före skatt uppgick till 38,5 Mkr (35,1).

Utsikter för 2016
Osäkerheten beträffande ledtider och omfattningen av så-
dana beställningar gör att Sensys Gatso Group inte tillkän-
nager någon försäljningsprognos.

Förslag till vinstdisposition
Följande vinstmedel står till årsstämmans förfogande:

Överkursfond 291 684 826
Balanserad vinst 233 687
Årets vinst 32 195 472
Summa SEK 324 113 985

Styrelsen föreslår att ingen utdelning görs för 2015 och att 
vinstmedlen överförs i ny räkning.
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Femårsöversikt
Ekonomiskt resultat

RESULTATRÄKNING 2015 2014 2013 2012 2011

Nettoomsättning 397 825 160 580 62 467 41 000 43 371

Rörelsekostnader -349 122 -126 027 -73 123 -82 492 -95 300

Rörelseresultat 48 703 34 553 -10 656 -41 492 -51 929

Finansiella poster -1 422 517 133 121 109

Resultat före skatt 47 281 35 070 -10 523 -41 371 -51 820

Inkomstskatt -6 352 -7 776 0 -1 776 13 532

Årets resultat/totalt resultat 40 929 27 294 -10 523 -43 147 -38 288

BALANSRÄKNING 2015 2014 2013 2012 2011

Anläggningstillgångar 462 413 42 798 49 265 39 394 58 006

Omsättningstillgångar 313 144 135 323 95 347 69 723 70 843

Summa tillgångar 775 557 178 121 144 612 109 117 128 849

Eget kapital 387 352 141 264 113 970 97 452 113 503

Långfristiga skulder 147 366 2 221 0 0 0

Kortfristiga skulder 240 839 34 636 30 642 11 665 15 346

Summa eget kapital och skulder 775 557 178 121 144 612 109 117 128 849

DATA PER AKTIE 2015 2014 2013 2012 2011

Resultat per aktie 30 dec (kr) 0,07 0,05 -0,02 -0,09 -0,13

Eget kapital per aktie (kr) 0,59 0,26 0,20 0,20 0,39

Utdelning per aktie (kr) 0 0 0 0 0

Aktiekurs 30 dec (kr) 3,61 0,81 1,06 0,49 0,45

P/E-tal 51,6 16,2 Neg Neg Neg

Antal aktier vid periodens slut före full konverte-
ring1), tusen

657 155 541 234 541 234 479 837 287 903

Antal aktier vid periodens slut efter full konverte-
ring1), tusen

657 155 541 234 541 234 543 816 287 903

Antal aktier i genomsnitt under perioden före full 
konvertering1), tusen

589 826 541 234 505 680 400 434 287 903

1) För att underlätta jämförelse mellan olika år har antalet aktier vid varje periods slut korrigerats för att ta hänsyn till genom-
förda delningar och fondemissioner.
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NYCKELTAL 2015 2014 2013 2012 2011

Justerat eget kapital (kr) 387 352 141 264 113 970 97 452 113 503

Sysselsatt kapital 602 017 141 264 113 970 97 452 113 503

Räntebärande skulder 214 665 0 0 0 0

Räntabilitet på eget kapital, % 15,5 21,3 Neg Neg Neg

Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 14,3 24,80 Neg Neg Neg

Rörelsemarginal, % 12,2 21.,60 Neg Neg Neg

Nettomarginal, % 10,3 21,50 Neg Neg Neg

Kapitalomsättningshastighet, ggr 1,07 1,10 0,59 0,39 0,32

Soliditet, % 49,9 79 79 89 88

Andel riskbärande kapital, % 49,9 79 79 89 88

Årets kassaflöde -4 324 31 290 36 767 -5 391 -35 157

Nettoskuldsättning (kr) 312 016 N/A N/A N/A N/A

Investeringar i fastigheter, anläggningar och inven-
tarier

10 798 1 674 21 30 0

Investeringar i immateriella tillgångar 0 550 0 0 0

Medelantal anställda 202 40 32 32 36

DEFINITIONER AV NYCKELTAL
Kapitalmått
Justerat eget kapital: Redovisat eget 
kapital plus obeskattade reserver efter 
avdrag för uppskjuten skatt till aktuell 
skattesats.
Sysselsatt kapital: Balansomslut-
ning minus icke räntebärande skulder 
inklusive uppskjutna skatteskulder i 
obeskattade reserver.

Lönsamhetsmått
Räntabilitet på eget kapital: Netto-
resultat i procent av genomsnittligt 
justerat eget kapital.
Räntabilitet på sysselsatt kapital: 
Resultat efter finansiella poster netto 
plus finansiella kostnader i procent av 
genomsnittligt sysselsatt kapital.
Rörelsemarginal: Resultat efter av-
skrivningar i procent av årets nettoom-
sättning.
Nettomarginal: Resultat efter skatt i 
procent av årets nettoomsättning.

Diverse mått
Kapitalomsättningshastighet: Årets 
nettoomsättning dividerat med genom-
snittligt sysselsatt kapital.
Soliditet: Justerat eget kapital i pro-
cent av balansomslutning.
Riskbärande kapital: Justerat eget 
kapital plus uppskjutna skatteskulder 
i obeskattade reserver i procent av 
balansomslutningen.
Nettoskuldsättning: Kortfristig skuld 
plus långfristig skuld minus likvida 
medel

FEMÅRSöVERSIKT MODERBOLAG 2015 2014 2013 2012 2011

Nettoomsättning 190 284 160 580 62 467 41 000 43 371

Resultat före skatt 38 543 35 070 -10 523 -41 371 -51 820

Summa tillgångar 569 848 178 121 144 612 109 117 128 849

Medelantal anställda 40 40 32 32 36
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Aktieägare och bolagsstämma
Aktieägares rätt att besluta i Sensys angelägenheter utö-
vas på årsstämman, eller i förekommande fall, extra bo-
lagsstämma, som är bolagets högsta beslutande organ. 
Årsstämman ska hållas inom sex månader från räkenskap-
sårets utgång och hålls vanligen i april/maj. Vid årsstäm-
man väljer aktieägarna bolagets styrelse och externa 
revisor, samt beslutar om deras arvoden. Vidare beslutar 
årsstämman om fastställande av resultaträkning och ba-
lansräkning, om disposition av bolagets vinst och om an-
svarsfrihet för styrelseledamöterna och VD. Årsstämman 
beslutar även om valberedningens sammansättning och 
arbete samt beslutar om principer för ersättnings- och 
anställningsvillkor för VD och övriga ledande befattning-
shavare.
Vid årets slut uppgick antalet aktieägare till 23 471. Den 
största enskilda aktieägaren är Cooperative Centrale (Gat-

so Special Products BV), med totalt 17,6 procent. På sidan 
11 under Sensys Gatso-aktien finns mer information om 
ägarstruktur, aktiekapital, aktiekurser o.s.v.

Årsstämma 2015
Årsstämman för 2015 ägde rum den 22 april i Jönköping. 
Vid stämman närvarade 17 (19) aktieägare, vilket repre-
senterade cirka 17,7 procent av rösterna. Verkställande 
direktören informerade om bolagets ställning och kom-
menterade resultatet för 2014 och första kvartalet av 
2015. Under årsstämman gavs aktieägarna möjlighet att 
ställa frågor. Protokollet från årsstämman finns på Sensys 
Gatsos webbplats. Alla beslut antogs med erforderlig ma-
joritet. Stämman fattade bland annat följande beslut:
» Det beslutades att ingen utdelning skulle göras för 

verksamhetsåret 2014.
» Ingemar Skogö, Claes Ödman, Gunnar Jardelöv, Karin 

Ahl och Helena Nordman-Knutson omvaldes till 
styrelsen.

» Gunnar Jardelöv omvaldes som styrelseordförande.
» Claes Ödman valdes till vice ordförande.
» Det beslutades att valberedningen ska utses genom 

att de fyra största aktieägarna får möjlighet att utse en 
representant vardera.

Extra stämma
Den 24 juli höll Sensys en extra stämma för att söka ak-
tieägarnas godkännande för förvärv av Gatso Beheer. Vid 
stämman närvarade 14 aktieägare, vilket representerade 
cirka 24,3 procent av rösterna.  Protokollet från stämman 
finns på Sensys Gatsos webbplats. Samtliga förslag antogs 
enhälligt.
Stämman fattade bland annat följande beslut:
» Det beslutades att ge styrelsen fullmakt att – vid ett eller 

flera tillfällen under perioden fram till nästa årsstäm-
ma och med eller utan avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt – besluta om nyemission av aktier mots-
varande högst tio (10) procent av det totala antalet ut-
estående aktier i bolaget. Denna fullmakt har inte utnyt-
tjats under 2015.

Bolagsstyrningsrapport
2015
Sensys Gatso Group AB är ett svenskt publikt aktiebolag med huvudkontor i Jönköping. Till 
grund för styrningen av bolaget ligger både externa och interna styrdokument. Syftet med 
bolagsstyrningsrapporten är att säkerställa att bolagsstyrningen genomförs på ett tydligt, 
effektivt, tillförlitligt och affärsorienterat sätt. Bolagsstyrningen ska stödja bolagets långsiktiga 
strategier, marknadsnärvaro och konkurrenskraft. Samtidigt ska den bidra till att upprätthålla 
förtroendet för Sensys Gatso bland aktieägare, kunder, leverantörer, kapitalmarknaden och 
anställda. 

 

Aktieägare

Årsstämma

Styrelse

Revisorer Valberedning

VD

Koncernledning

Lokala styrelser för de  
olika dotterbolagen

Dotterbolag och dotterdotterbolag (totalt 13)
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Samtliga aktiviteter med omfattande verksamhet i dotter-
bolagen har reviderats av BDO i respektive länder.
2015 års ersättning till revisorerna utbetalades i enlighet 
med tabellen i not 22.

STyRELSE
Styrelsen består för närvarande av sex medlemmar som 
väljs av årsstämman och den extra stämman. Företagets 
anställda deltar i styrelsemöten för detaljerad informa-
tionsgivning när så önskas. På sidan 22 i denna årsredo-
visning finns mer information om styrelsen.

Styrelsens arbete
Styrelsens arbete regleras av Aktiebolagslagen, bolags-
ordningen och den formella arbetsplan som styrelsen an-
tagit. Styrelsen fattar beslut i frågor som rör koncernens 
strategiska inriktning, finansiering, investeringar, förvärv, 
försäljning, organisationsfrågor samt regler och policyer. 
Styrelsen följer verksamheten, dels genom månadsrap-
porter från VD:n och dels genom sitt eget styrelsear-
bete. Vidare förekommer informella kontakter mellan 
styrelseledamöterna. Varje år genomförs normalt sett sex 
styrelsemöten, varav ett konstituerande styrelsemöte i 
samband med årsstämman. Fyra av styrelsemötena hålls 
före delårsrapporteringen. För ett styrelsemöte per år 
avsätts extra tid, och vid detta möte läggs särskild tonvikt 
vid strategiska frågor. Företagets revisor deltar i styrel-
semöten efter behov, vanligtvis en gång per år. Kallelser 
och stöddokument skickas till styrelsen en vecka innan 
styrelsemötena.

Styrelsens arbete 2015
Styrelsen har hållit tolv protokollförda möten under 
räkenskapsåret (9). I anslutning till årsstämman hölls 
ett konstituerande styrelsemöte där beslut fattades om 
firmateckning, styrelsens arbetsordning, VD-anvisnin-
gar och schemalagda styrelsemöten under året. Fyra av 
styrelsemötena har hållits inför delårsrapportering. Dess-
utom har styrelsen haft tre protokollförda strategimöten 
med företagsledningen.
Vid samtliga styrelsemöten har VD deltagit som föredra-
gande. Under 2015 har Sensys Gatso Groups ekonomichef 
fungerat som styrelsens sekreterare, och koncernens CFO 
har rapporterat om finanserna. För uppgifter om verkstäl-

» Man beslutade att godkänna styrelsens förslag att byta 
firmanamn på bolaget till Sensys Gatso Group AB.

» Man beslutade att, i enlighet med förslaget från styrelsen 
och Gatso Beheer B.V, utöka styrelsen med en ledamot, 
(b) välja Jochem Garritsen som ny styrelseledamot, (c) 
med ett proportionellt styrelsearvode för perioden fram 
till nästa årsstämma, baserat på ett årligt styrelsearvode 
på 130 000 kr.

Förvärvet av Gatso Beheer genomfördes per den 31 juli.

Valberedning
En valberedning bildas årligen på initiativ av styrelsens 
ordförande. Enligt årsstämman ska valberedningen 
bestå av representanter för de fyra största aktieägarna i 
bolaget. Arbetet i valberedningen äger rum under slutet 
av verksamhetsåret och inledningen av det nya året. Val-
beredningen ska iaktta de regler som gäller för oberoende 
styrelseledamöter enligt Svensk kod för bolagsstyrning 
vid nominering till årsstämman. Valberedningens förslag 
på styrelsemedlemmar och arvode presenteras i kallelsen 
till årsstämman samt på bolagets webbplats.
Under 2015 bestod valberedningen av Tomas Klevbo 
(DDB, ordförande), Gunilla Nyström (AMF Fonder), Jan 
Johansson (Midway Holding m.fl), Timo Gatsonides (eget 
och andras innehav) och Gunnar Jardelöv (i egenskap av 
styrelseordförande). Ingen ersättning har utgått för ar-
betet i valberedningen.
Samtliga aktieägare har rätt att vända sig till valberednin-
gen med förslag till årsstämman. Inför årsstämman 2015 
inkom inga sådana förslag.

Externa revisorer
Företagets revisor, vald vid årsstämman, granskar Sen-
sys Gatsos årsredovisning och koncernredovisning, 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt 
årsboksluten för dotterbolag. Dessutom avger bolagets 
revisor revisionsberättelse. Revisionen sker i enlighet 
med aktiebolagslagen, International Standards on Au-
diting (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vid årsstäm-
man 2015 utsågs Öhrlings Pricewaterhouse Coopers som 
revisionsbyrå med revisorerna Magnus Brändström och 
Martin Odqvist (som ansvarig revisor). Vid styrelsemötet i 
januari 2015 presenterade Martin Odqvist personligen sin 
rapport om granskningsuppdraget och bolagets interna 
kontroller för 2014. 
Från augusti 2015 har revisionen av koncernens dotter-
bolag samordnats av Öhrlings Pricewaterhouse Coopers. 

Ledamot i valberedningen Representerar Deltagande/röster Ledamot i valberedningen sedan

Pehr-Olof Malmström, (ordförande) DDB 28 504 532/4,34 2015

Gunilla Nyström AMF fonder 10 550 000/1,61 2014
Jan Johansson Midway etc. 22 563 637/3,43 2014
Timo Gatsonides för eget innehav 115 920 763/17,64 2015
Gunnar Jardelöv styrelseordförande 2 225 000/0,34 2014

Valberedningen inför årsstämman 2015 består av:
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lande direktör, se sidan 23 i årsredovisningen. Under året 
har bland andra följande viktiga frågor hanterats:
» Långsiktiga verksamhetsmål
 - Större investeringar
 - Policyer och instruktioner
 - Översyn av koncernens riskhantering
» Verksamhetens strategiska fokus
 - Delårsrapporter och årsbokslut
» Affärsplaner, finansieringsplaner och prognoser
 - Uppföljning av den externa revisionen
 - Lägsta kontrollnivå

Styrelsens oberoende
Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska majoriteten av 
de valda styrelseledamöterna vara oberoende i förhål-
lande till bolaget och bolagsledningen. Minst två av dem 
ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större 
aktieägare. I Sensys Gatsos styrelse är samtliga ledamöter 
oberoende i förhållande till bolaget och i förhållande till 
bolagets större aktieägare.
Ingen av styrelseledamöterna är anställd inom koncern-
en. Valberedningens bedömning av huruvida varje före-
slagen ledamot uppfyller kraven på oberoende tillkän-
nages i samband med valberedningens förslag. För mer 
information se sidan 11 och 22.

Utvärdering av styrelsens arbete
Styrelsens arbete utvärderas genom en systematisk 
och väl strukturerad process. Utvärderingen initieras av 
styrelseordföranden. Processen innefattar bland annat ett 
frågeformulär där styrelsemedlemmarna får möjlighet att 
uttrycka sin åsikt om styrelsens arbete och föreslå förbät-
tringsåtgärder. Resultatet av utvärderingen presenteras 
för styrelsen, följt av diskussioner och beslut beträffande 
ändringar i arbetsmetoderna. Styrelsen utvärderar kon-
tinuerligt VD:ns arbete.

Särskilda utskott
Inom styrelsen finns inga särskilda utskott. Styrelseor-
dföranden ansvarar för och beslutar om VD:ns och före-
tagsledningens löner och incitamentsprogram, utifrån 
principer som beslutats av årsstämman.
Hela styrelsen tar ansvar för att revisionen sker på ett ef-
fektivt sätt och säkerställer att bolaget har godtagbara ru-
tiner för intern kontroll samt har en korrekt finansiell rap-
portering av hög kvalitet. Detta sker genom att styrelsen 
håller löpande kontakt med revisionsföretaget samt 
granskar deras plan för arbetet och ersättningen för detta 
arbete.

VD och koncernledning
VD:n för Sensys Gatso Group ansvarar för att leda och ut-
veckla den löpande verksamheten enligt de riktlinjer och 
anvisningar som styrelsen meddelar. Ramen utgörs av en 
skriftlig instruktion för verkställande direktören som fast-
ställs årligen av styrelsen.
VD bistås av en koncernledning bestående av cheferna 
för affärsområdena. I samråd med styrelsens ordförande 
tar VD:n fram nödvändig information och dokumenta-
tion som underlag för styrelsens arbete så att styrelsen 
kan fatta väl underbyggda beslut. I styrelsen föredrar VD 
ärenden och motiverar förslagen till beslut. VD:n leder 
koncernledningens arbete och fattar beslut i samråd med 
övriga i ledningen. Koncernledningen har minst tolv 
möten per år för att följa upp verksamheten och diskutera 
koncernövergripande frågor samt ta fram förslag till strat-
egiska planer och budgetar som verkställande direktören 
förelägger styrelsen för beslut.
Vid årsslutet bestod ledningen av Torbjörn Sandberg (VD), 
Johan Frilund, Göran Löfqvist, Niki Gatsonides, Timo Gat-
sonides och Edmar van der Weijden.

Styrning av dotterbolagen
Sensys Gatso Groups verksamhet består av fyra aktiva 
dotterbolag. Verksamheten i dotterbolagen styrs via 
styrelser. Sensys struktur är decentraliserad, med starkt 
fokus på ansvar och resultat.

Uppförandekod
Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare 
och affärspartner tar ansvar – för sig själva och för varan-
dra. Därför har vi skapat ett regelverk – vår uppförandekod.
Uppförandekoden ska alla i koncernen följa, såväl me-
darbetare som styrelse och ledning. Våra affärspartner 
informeras om uppförandekoden, och vi förväntar oss att 
de följer den.
I vår uppförandekod står det bland annat att vi ska agera 
som en pålitlig och hederlig partner, som lever upp till 
sina åtaganden. Vi tror på långsiktiga affärsrelationer där 
vi tillsammans med våra affärspartner skapar underlag 
för starka ekonomiska resultat, omsorg om miljön och ett 
socialt engagemang.
Uppförandekoden tydliggör vår position i frågor som 
berör mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljön, affärse-
tik och kommunikation. Koden omfattar samtliga Sensys 
Gatsos medarbetare, oavsett befattning.

Styrelse vald av årsstämman Närvaro Född Vald Arvode Antal aktier/
röster

Nationalitet Funktion Oberoende*

Gunnar Jardelöv 12/12 1947 2012 225 000 2 225 000 svensk styrelseordförande oberoende

Karin Ahl 10/12 1978 2014 130 000 0 svensk styrelseledamot oberoende
Helena Nordman-Knutson 11/12 1964 2014 130 000 1 000 finsk styrelseledamot oberoende
Ingemar Skogö 10/12 1949 2011 130 000 75 552 svensk styrelseledamot oberoende
Claes ödman 12/12 1965 2011 175 000 50 000 svensk vice styrelseordförande oberoende
Torbjörn Sandberg 6/6 1965 2012 130 000 50 000 svensk styrelseledamot oberoende

Jochem Garritsen 6/6 1972 2015 130 000 25 000 nederländsk styrelseledamot oberoende

Styrelse

*Oberoende i förhållande till bolaget och/eller ägarna.
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ERSÄTTNING TILL LEDNING OcH STyRELSE

Riktlinjer för ersättning
Ersättning till verkställande direktör och andra ledande 
befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, 
andra förmåner samt pension. Fördelningen mellan 
grundlön och rörlig ersättning ska stå i proportion till be-
fattningshavarens ansvarsområden och befogenheter. För 
verkställande direktören är den årliga rörliga ersättningen 
maximerad till sex månadslöner. För andra ledande be-
fattningshavare är den årliga rörliga ersättningen max-
imerad till en till sex månaders lön. Den rörliga ersättnin-
gen baseras normalt på förbättring gentemot föregående 
år för respektive individs ansvar i fråga om omsättning, 
rörelseresultat samt utfall av individuella aktivitetsplan-
er. Dessa riktlinjer föreslås även gälla för nästa år.

Ersättning till styrelsen
Ersättning till styrelsens ledamöter beslutas årligen av 
årsstämman. För arbete i utskott utgår ingen särskild 
ersättning. Under 2015 utbetalades ersättningarna i en-
lighet med not 2.

Ersättning till revisor
För 2015 utbetalades revisorsersättningar i enlighet med 
not 22.

INTERN KONTROLL OcH FINANSIELL  
RAPPORTERING
Målet med den interna kontrollen är att skapa en effektiv 
beslutsprocess i vilken kraven, målen och ramarna är ty-
dligt definierade. Ytterst syftar kontrollen till att skydda 
bolagets tillgångar och därigenom aktieägarnas invester-
ing. Som verktyg för den interna kontrollen finns interna 
instruktioner, rutiner, system samt en roll- och ansvars-
fördelning.

Finansiell rapportering till styrelsen
VD:n ansvarar för att säkerställa att styrelsen får de rap-
porter som behövs för att kontinuerligt bedöma bolagets 
ekonomiska ställning. Bolagets resultat och utveckling 
följs upp både per månad och kvartal och rapporteras 
med analyser och kommentarer till styrelsen. Bolagets af-
färsplan med uppföljning utgör ett viktigt styrmedel i den 
interna kontrollen. Den finansiella rapporteringen följer 
de lagar och regler som gäller för bolag noterade på Stock-
holmsbörsen. Bolaget har ingen separat granskningsfunk-
tion (internrevision).

Riskbedömning
Vad gäller den finansiella riskbedömningen bedöms risk-
erna främst ligga i att materiella fel kan uppkomma i re-
dovisningen av bolagets finansiella ställning och resultat. 
För att minimera dessa risker har styrdokument upprät-
tats för redovisning och det finns fastställda rutiner för 
bokslut och uppföljning av bokslut. Den finansiella rap-
porteringen hanteras via koncernens kontrollstruktur. 
Ledningen arbetar dessutom kontinuerligt med att iden-

tifiera och hantera betydande risker som påverkar den fi-
nansiella rapporteringen. Under not 25 finns mer informa-
tion om bolagets riskhantering.

Kontrollaktiviteter och uppföljning
Kontrollaktiviteter involverar alla nivåer i organisationen.  
I syfte att främja fullständighet och riktighet i den finan-
siella rapporteringen finns instruktioner och riktlinjer 
som har delgivits berörd personal. Kontrollaktiviteter in-
nefattar även uppföljning och jämförelser av resultat och 
orderingång, kontoavstämningar och saldon samt redo-
visnings- och värderingsprinciper.

Aktiviteter under 2015
Under året har fokus legat på att integrera det nyli-
gen förvärvade bolaget Gatso Beheer BV i koncernens 
internkontroll samt sköta kvartalsuppföljningen – i 
kombination med införandet av principerna för lägsta 
kontrollnivå (MCR, Minimum Control Requirement) i dot-
terbolagen.

Information och kommunikation
Sensys Gatso ger kontinuerligt marknaden information 
om koncernens utveckling och finansiella ställning. VD 
ansvarar för att all information som tillhandahålls, till ex-
empel pressmeddelanden med finansiellt innehåll och 
presentationsmaterial för olika möten med media, ägare 
och investerare, är korrekt och håller hög kvalitet. För 
extern kommunikation finns en informationspolicy som 
anger riktlinjerna för hur sådan information ska presen-
teras. Syftet med policyn är att säkerställa att Sensys Gat-
sos informationsskyldigheter efterlevs på ett korrekt och 
fullständigt sätt. De väsentligaste styrdokumenten i form 
av policyer och instruktioner uppdateras löpande och vi-
darebefordras via relevanta kanaler, främst elektroniskt. 
Intern information och kommunikation handlar om att 
skapa en medvetenhet bland koncernens medarbetare 
om externa och interna styrinstrument, exempelvis be-
fogenheter och ansvarsområden. Sensys Gatsos whistle-
blowerpolicy innebär att varje medarbetare har rätt att 
utan några efterverkningar rapportera om misstanke om 
lag- eller regelbrott.

Aktieägare
Sensys Gatso-aktien är noterad på Stockholmsbörsen se-
dan 2001. Aktiekapitalet i Sensys Gatso uppgår till 32,9 
Mkr. Antalet utestående aktier i Sensys Gatso var vid 
årsskiftet 657 155 077 (541 234 314) och antalet aktieägare 
23  471 (10  446). Samtliga aktier ger lika rösträtt och lika 
rätt i bolagets vinst och kapital. Som framgår av sidan 11 
har bolaget en aktieägare (Cooperatieve Centrale (Gatso 
Special Products BV)) med ett innehav överstigande 10 
procent av bolagets aktier. För 2014 var Danske Capital 
Sverige AB den största aktieägaren med 17,7 procent av 
det totala aktieinnehavet. För ytterligare information om 
ägarstruktur, handel och kursutveckling, se sidan 11. Bo-
lagsordningen innehåller inget förbehåll om rösträttsbe-
gränsning. Det finns inget bemyndigande om återköp av 
egna aktier.
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Bolagsordning
I Sensys Gatso Group AB:s bolagsordning står bland an-
nat att bolagets verksamhet är att bedriva utveckling och 
marknadsföring av produkter inom trafikövervakning 
och trafikinformatik. Under den extra stämman i juli 2015 
togs beslutet att ändra bolagets namn till Sensys Gatso 
Group AB. Styrelsen ska bestå av minst tre och högst sju 
ledamöter med högst tre suppleanter. Styrelsen ska ha 
sitt säte i Jönköping, Jönköpings län. Granskning ska ut-
föras av en eller två revisorer med upp till två revisorssup-
pleanter eller ett registrerat revisionsbolag. Styrelsen har 
ansvaret för att det finns ett effektivt system för intern 
kontroll och riskhantering. Till verkställande direktör har 
delegerats ansvaret att skapa goda förutsättningar för att 
arbeta med dessa frågor. 
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Styrelse

GUNNAR JARDELÖV

STYRELSEORDFÖRANDE

Född:  1947

Styrelseordförande sedan 2014. Styrelseleda-
mot sedan 2012.

Utbildning: Civilekonom.

Bakgrund: Har innehaft flera positioner inom 
större svenska koncerner. Tidigare ordförande 
i Semless Distribution AB (small cap). Har ar-
betat och bott utomlands under flera år. Arbetat 
mest med skepps- och transportindustrin och 
därmed relaterad verksamhet.

Andra styrelseuppdrag: Delägare och styrelsel-
edamot/VD i SSS AB och styrelseordförande i 
InProdicon Int. AB.

Aktieinnehav: 2 225 000 aktier.

JOCHEM GARRITSEN

STYRELSELEDAMOT

Född: 1972

Styrelseledamot sedan 2015.

Utbildning: Master of Science degree i Systems 
Engineering, Policy Analysis and Manage-
ment, University of Delft. Jochem är från 
Nederländerna. 

Bakgrund:  Ansvarig för serviceförsäljning, 
Nokia. Har arbetat inom telekombranschen i 
Nederländerna och internationellt i över 16 år. 
Är en stark internationell ledare och har haft 
ledande befattningar som försäljnings- och 
affärsområdesansvarig för professionella 
tjänster.

Aktieinnehav: 25 000 aktier.

INGEMAR SKOGÖ

STYRELSELEDAMOT

Född: 1949

Styrelseledamot sedan 2011. 

Utbildning: Civilekonom.

Bakgrund: Tidigare landshövding i Västman-
lands län samt f.d. generaldirektör för Luftfarts-
verket och Vägverket.

Andra styrelseuppdrag: Fordonsforskning för 
Innovation, VINNOVA, Swedavia, Teologiska 
Högskolan i Stockholm AB.

Aktieinnehav: 75 552 aktier.

CLAES ÖDMAN

STYRELSELEDAMOT

Född: 1965

Styrelseledamot sedan 2011.

Utbildning: Civilingenjörsexamen i teknisk 
fysik och en MBA, båda från Chalmers i 
Göteborg. 

Bakgrund: Divisionschef och VD för Ascom 
Wireless Solutions och medlem av koncern-
ledningen för schweiziska Ascom. Har tidigare 
innehaft olika chefsbefattningar inom Ericsson 
AB, bland annat i Singapore och Taiwan.

Aktieinnehav: 50 000 aktier.

HELENA NORDMAN-KNUTSON

STYRELSELEDAMOT

Född: 1964

Styrelseledamot sedan 2014.

Utbildning: Master Political Science – major 
in international politics vid Helsingfors 
universitet samt Master Econ. Sciences-major i 
International Marketing, Svenska Handelshög-
skolan i Helsingfors.

Bakgrund: Director vid 
Hallvarsson&Halvarsson. Tidigare finansana-
lytiker på SEB Enskilda, Öhman FK, Pareto 
Securities.

Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot i 
Transmode Systems, Rejlers.

Aktieinnehav: 1 000 aktier.

KARIN AHL

STYRELSELEDAMOT

Född: 1978

Styrelseledamot sedan 2014.

Utbildning: Magisterexamen i statsvetenskap.

Bakgrund: Marknads- och säljansvarig på 
företaget Rala Infratech. Har arbetat i över 12 år 
i telekombranschen i Sverige och internatio-
nellt. Flera olika styrelseuppdrag i branschor-
ganisationer i Sverige och övriga Europa.

Aktieinnehav: 0 aktier.
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Koncernledning

På vår webbplats finns uppdaterad information om styrelsen och 
företagsledningens  innehav:

www.sensysgatso.com

TORBJÖRN SANDBERG

VD

Född: 1966

Styrelseledamot sedan 2012. Anställd sedan 
2015.

Utbildning: Civilingenjör. 

Bakgrund: Har tidigare arbetat som VD vid 
Netadmin Systems AB. F.d. koncernchef för 
Birdstep Technology ASA (publ).

Aktieinnehav: 50 000 aktier.

NIKI GATSONIDES

CFO

Född: 1974

Anställd sedan 2015.

Utbildning: MSc i redovisning och revision.

Bakgrund: Var tidigare finanschef på Gatso.

Aktieinnehav: 115 920 763 aktier.

* indirekt innehav via ett familjeholdingbolag

GÖRAN LÖFqVIST

EVP SYSTEMS

Född: 1967

Anställd sedan 2000.

Utbildning: MSc.

Bakgrund: Har tidigare jobbat med elektronik-
utveckling på Saab Instruments och som 
systemutvecklingskonsult samt projektledare 
på Combitech Systems.

Aktieinnehav: 53 259 aktier.

EDMAR VAN DER WEIJDEN

EVP MANAGED SERVICES

Född: 1963

Anställd sedan 2008.

Utbildning:  BSc i Automotive Engineering.

Bakgrund:  Har haft flera positioner för multina-
tionella företag i Nederländerna och utomlands, 
omfattande erfarenhet av omstrukturering och 
affärsutveckling. Var försäljningsdirektör på 
Gatso sedan 2008 innan sammanslagningen av 
bolagen.

Aktieinnehav: 0 aktier.

TIMO GATSONIDES

CTO

Född: 1973

Anställd sedan 2015.

Utbildning: Computer Science.

Bakgrund:  Började arbeta på Gatso 1995. Fd 
VD på Gatso.

Aktieinnehav: 115 920 763 aktier*.

* indirekt innehav via ett familjeholdingbolag

JOHAN FRILUND

EVP CORPORATE DEVELOPMENT

Född: 1963

Anställd sedan 2008.

Utbildning: Civilingenjör. Civilekonom.

Bakgrund:  Har arbetat med utveckling, inter-
nationell försäljning och produktion, tidigare 
Europachef inom Flextronics Infrastrukturdi-
vision. Fd VD Sensys Traffic.

Aktieinnehav: 1 190 698 aktier varav 918 212 i 
depåförsäkring.
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Koncernen
Resultaträkning och övrigt totalresultat

(Siffror före 1 augusti 2015 avser Sensys Traffic AB som fristående företag.)

Tkr Note 2015 2014

Nettoomsättning 1, 3 397 825 160 580

Kostnad för sålda varor -231 997 -81 241

Bruttoresultat 165 828 79 339

Försäljningskostnader 4, 5, 6, 7 -62 622 -20 524

Administrationskostnader 4, 5, 6, 7 -27 110 -6 224

Utvecklingskostnader 4, 5, 6, 7 -25 515 -17 848

övriga rörelsekostnader -1 878 -190

Rörelseresultat 8,22 48 703 34 553

Resultat från finansiella investeringar 11

Ränteintäkter/valutakursvinster 4 371 562

Räntekostnader/valutakursförluster -5 793 -45

Resultat före inkomstskatt 47 281 35 070

Årets inkomstskatt 15 -6 352 -7 776

PERiODENS RESULtAt 2 40 929 27 294

Övrigt totalresultat:
Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen

Omräkningsdifferenser -11 523 0

övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt -11 523 0

totalresultat för perioden 29 406 27 294

Periodens resultat hänförligt till ägarna av Sensys Gatso Group AB 41 405 27 294

Resultat hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande -476 0

Totalresultatet hänförligt till ägarna av Sensys Gatso Group AB: 29 882 27 294

innehav utan bestämmande inflytande -476 0

Resultat per aktie före utspädning 0,07 0,05

Resultat per aktie efter utspädning 0,07 0,05

Föreslagen utdelning per aktie 0 0

Genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning, tusental 589 826 541 234

Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning, tusental 589 826 541 234

Antal utestående aktier, tusental 657 155 541 234



Sensys Gatso Group AB - Årsredovisning 2015
25

Koncernen
Balansräkning

(Siffror före 1 augusti 2015 avser Sensys Traffic AB som fristående företag.)

Tkr Note 31 Dec 2015 31 Dec 2014

TILLGÅNGAR

Goodwill 5 237 203 0

Produkt- och programvaruutveckling 5 48 104 0

Varumärke 5 19 393 0

Kundkontrakt 5 92 821 0

Andra immateriella tillgångar 5 27 275

397 548 275

Förbättringsutgift på annans fastighet 6 2 069 0

Maskiner och andra tekniska anläggningar 6 32 420 640

Inventarier och fordon 6 3 930 581

38 419 1 221

Uppskjutna skattefordringar 16 26 070 31 302

Fullgörandegaranti mot kund 18 0 10 000

Andra anläggningstillgångar 376 0

26 446 41 302

SUMMA ANLÄggNiNgStiLLgåNgAR 462 413 42 798

VARULAGER 9

Råvaror och förnödenheter 44 687 15 013

Produkter i arbete 9 394 0

Färdiga varor och handelsvaror 21 353 2 890

75 434 17 903

Kundfordringar 10, 14 132 501 34 357

Skattefordringar 646  837

övriga fordringar 18 14 419 83

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 13 955 1 630

161 521 36 907

Likvida medel

Kassa och bank 14 76 189 80 513

76 189 80 513

SUMMA OMSÄttNiNgStiLLgåNgAR 313 144 135 323

SUMMA tiLLgåNgAR 775 557 178 121
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Koncernen
Balansräkning

(Siffror före 1 augusti 2015 avser Sensys Traffic AB som fristående företag.)

Tkr Note 31 Dec 2015 31 Dec 2014

EGET KAPITAL

KAPITAL OCH RESERVER SOM KAN HÄNFöRAS TILL  
MODERBOLAGETS AKTIEÄGARE

31

Aktiekapital 32 858 27 062

övrigt tillskjutet kapital 316 900 113 969

övriga reserver -11 523 0

Balanserad vinst inklusive nettovinsten för året 41 638 233

379 873 141 264

Innehav utan bestämmande inflytande 7 479 0

SUMMA EGET KAPITAL 387 352 141 264

SKULDER

LÅNGFRISTIGA SKULDER 36, 45

Upplåning 13, 14 18 750 0

övriga avsättningar 20 7 577 2 221

Uppskjutna skatteskulder 16 44 293 0

Skulder till aktieägare 12 76 746 0

147 366 2 221

KORTFRISTIGA SKULDER

Upplåning 13, 14 78 034 0

Skulder till aktieägare 12 41 135 0

Skulder till kunder 9 783 2 333

övriga avsättningar 20 6 539 2 856

Leverantörsskulder 14 56 401 11 207

övriga skulder 3 652 4 593

Skatteskuld 9 839 0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 35 456 13 647

240 839 34 636

Summa skulder 388 205 36 857

SUMMA EgEt KAPitAL OCH SKULDER 775 557 178 121

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser framgår av not 23



Sensys Gatso Group AB - Årsredovisning 2015
27

Koncernen
Förändring av eget kapital

(Siffror före 1 augusti 2015 avser Sensys Traffic AB som fristående företag.)

Aktiekapital övrigt  
tillskjutet 

kapital

Omräknings-
differenser

Balanserad 
vinst

Innehav utan  
bestämmande 

inflytande

Summa eget 
kapital

Eget kapital den 1 jan 2014 27 062 113 969 0 -27 061 0 113 970

Årets resultat/totalresultat 0 0  0 27 294 0 27 294

Eget kapital den 31 dec 2014 27 062 113 969 0 233 0 141 264

Nyemission, netto 5 796 202 931 0 0 0 208 727

övrigt totalt resultat 0 0 -11 523 0 0 -11 523

Innehav utan bestämmande infly-
tande vid förvärv av dotterbolag

0 0 0 7 955 7 955

Nettovinst för året 0 0  0 41 405 -476 40 929

Eget kapital den 31 dec 2015 32 858 316 900 -11 523 41 638 7 479 387 352
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Koncernen
Kassaflöde

(Siffror före 1 augusti 2015 avser Sensys Traffic AB som fristående företag.)

Tkr 31 Dec 2015 31 Dec 2014

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 48 703 34 553

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar 5, 6 26 948 867

Förändring i upplupna intäkter 0 -10 314

Garantiavsättning 20 4 351 3 610

80 002 28 716

Mottagen ränta 388 405
Erlagd ränta -1 810 0
Valutakurseffekter -2 441 112
Betald inkomstskatt -4 822 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital 71 317 29 233

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Kundfordringar 10 -64 783 -6 469
Varulager 9 7 032 -1 778
Leverantörsskulder 17 033 6 570
Skulder till kunder 7 450 2 333
övriga förändringar i rörelsekapitalet -2 746 3 625
Kassaflöde från den löpande verksamheten 35 303 33 514

investeringsverksamheten

Betalning för förvärv av dotterbolag, förvärvade likvida medel -68 378 0
Investeringar i immateriella tillgångar 0 -550
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 6 -10 798 -1 674
Förändring av finansiella tillgångar 11 -376 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -79 552 -2 224

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 13 50 000 0
Återbetalning av lån -6 250 0
ökning av skulder till aktieägare 13 -3 825 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 39 925 0

årets kassaflöde -4 324 31 290
Likvida medel vid årets början 80 513 49 223
Likvida medel vid årets slut 76 189 80 513
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Tkr Note 2015 2014

Nettoomsättning 26 190 284 160 580

Kostnad för sålda varor -96 077 -81 241

Bruttoresultat 94 207 79 339

Försäljningskostnader 29, 30, 31 -27 057 -20 524

Administrationskostnader 29, 30, 31 -12 624 -6 225

Utvecklingskostnader 29, 30, 31 -16 445 -17 847

övriga rörelsekostnader/intäkter -1 897 -190

Rörelseresultat 2, 3, 28, 43 36 184 34 553

Resultat från finansiella investeringar 37

Ränteintäkter/valutakursvinster 4 034 562

Räntekostnader/valutakursförluster -1 675 -45

Resultat efter finansiella poster 38 543 35 070

Skatt på årets resultat 39 -6 348 -7 776

åREtS ViNSt 2, 32 32 195 27 294

Totalresultatet för moderbolaget motsvarar nettovinsten för året.

Moderbolaget
Resultaträkning 
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Tkr Note 31 Dec 2015 31 Dec 2014

TILLGÅNGAR

Distributörsavtal 0 275

30 0 275

Förbättringsutgift på annans fastighet 871 0

Maskiner och andra tekniska anläggningar 480 640

Inventarier och fordon 359 581

31 1 710 1 221

Uppskjutna skattefordringar 39 24 954 31 302

Investeringar i koncernbolag 21, 34 395 912 50

Fullgörandegaranti mot kund 0 10 000

Lån, dotterbolag 28 2 500

423 366 41 352

SUMMA ANLÄggNiNgStiLLgåNgAR 425 076 42 848

Varulager 33

Råvaror och förnödenheter 15 939 15 013

Färdiga varor och handelsvaror 5 248 2 890

21 187 17 903

Kundfordringar 36 36 585 34 357

Fordringar, dotterbolag 28 2 725 0

Skattefordringar 646 837

övriga fordringar 18 10 012 33

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 40 2 893 1 630

52 861 36 857

Likvida medel

Kassa och bank 38 70 724 80 514

70 724 80 514

Summa omsättningstillgångar 144 772 135 274

SUMMA tiLLgåNgAR 569 848 178 122

Moderbolaget
Balansräkning
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Tkr Note 31 Dec 2015 31 Dec 2014

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Kapital och reserver som kan hänföras till moderbolagets aktieägare 35

Bundet eget kapital

Aktiekapital 32 858 27 062

Reservfond 25 215 25 215

58 073 52 277

Fritt eget kapital

överkursfond 291 685 88 754

Balanserad vinst inklusive nettovinsten för året 32 428 233

324 113 88 987

Summa eget kapital 382 186 141 264

SKULDER

Långfristiga skulder

Upplåning 38 18 750 0

övriga avsättningar 42 2 029 2 221

Skulder till aktieägare 27, 38 58 466 0

79 245 2 221

Kortfristiga skulder

Upplåning 38 25 000 0

Skulder till aktieägare 27, 38 36 560 0

Skulder till dotterbolag 28 865 0

övriga avsättningar 42 5 115 2 856

Skulder till kunder 9 783 2 333

Leverantörsskulder 14 207 11 207

övriga skulder 2 203 4 593

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 41 14 684 13 647

Summa skulder 108 417 34 636

SUMMA EgEt KAPitAL OCH SKULDER 569 848 178 121

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFöRBINDELSER

Ställda säkerheter 44 40 000 28 500

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Moderbolaget
Balansräkning
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Tkr 31 Dec 2015 31 Dec 2014

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 36 184 34 553

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar 30, 31 811 866

Förändring i upplupna intäkter 0 -10 315

Garantiavsättning 42 2 067 3 610

39 062 28 714

Mottagen ränta 51 405

Erlagd ränta -661 0

Valutakurseffekter 2 970 113

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital 41 422 29 232

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Kundfordringar 36 -4 953 -6 468

Varulager 33 -3 284 -1 778

Leverantörsskulder 3 865 6 570

Skulder till kunder 7 450 2 333

övriga förändringar i rörelsekapitalet -2 439 3 626

Kassaflöde från den löpande verksamheten 42 061 33 515

iNVEStERiNgSAKtiVitEtER

Investeringar i dotterbolag -395 828 0

Investeringar i immateriella tillgångar 0 -550

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -1 026 -1 674

Kassaflöde från investeringsverksamheten -396 854 -2 224

FiNANSiERiNgSVERKSAMHEtEN
Nyemission 208 727 0

Upplåning 50 000 0

Återbetalning av lån -6 250 0

Skulder till aktieägare 95 026 0

Fordringar dotterbolag -2 500 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 345 003 0

Årets kassaflöde -9 790 31 291

Likvida medel vid årets början 80 514 49 223

Likvida medel vid årets slut 70 724 80 514

Moderbolaget
Kassaflöde
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Aktiekapital Reservfond överkursfond Balanserad 
vinst inklusive 

nettovinsten för 
året

Summa eget 
kapital

Eget kapital den 1 jan 2014 27 062 25 215 88 754 -27 061 113 970

Årets resultat/total resultat 0 0  27 294 27 294

Eget kapital den 31 dec 2014 27 062 25 215 88 754 233 141 264

Nyemission 5 796 0 208 657 0 214 453

Emissionskostnader 0 0 -5 726 0 -5 726

Årets resultat/total resultat 0 0 32 195 32 195

Eget kapital den 31 dec 2015 32 858 25 215 291 685 32 428 382 186

Moderbolaget
Förändring av eget kapital
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Redovisnings- och 
värderingsprinciper
Sensys Gatso Group tillämpar internationella redovisningsstandarder IFRS, sådana de antagits av 
EU, Årsredovisningslagen samt Redovisningsrådets rekommendationer RFR1.
Moderbolagets årsredovisning är upprättad enligt årsredovisningslagen och med tillämpning 
av Rådet för finansiell rapportering RFR 2 Redovisning för juridiska personer. De tillämpade 
redovisningsprinciperna överensstämmer med föregående år på det sätt de presenterades i 
årsredovisningen 2014. Sensys har till och med 2014 upprättat årsredovisningen i enlighet med 
RFR2 och i samband med att bolaget blev koncern 2015 tillämpas nu IFRS för koncernen.
Samtliga belopp är i tusen svenska kronor (Tkr) om inget annat anges. De finansiella rapporterna 
redovisas på basis av anskaffningsvärde, med undantag för vissa finansiella instrument som 
värderas till verkligt värde. Tillgångar och skulder värderas till anskaffningskostnad, om inget annat 
anges nedan.

Koncernredovisningen presenteras i svenska kronor, som 
är moderbolagets funktionella valuta och rapportvaluta.

Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funk-
tionella valutan enligt de valutakurser som gäller på tran-
saktionsdagen. Kursdifferenser som därmed uppkom-
mer avseende den löpande verksamheten redovisas i 
rörelseresultatet, medan kursdifferenser som kan hän-
föras till koncernens finansiering redovisas under finan-
siella intäkter och kostnader.

Dotterbolag
Resultat och finansiell ställning för alla dotterbolag som 
har en annan funktionell valuta än rapportvalutan, om-
räknas till koncernens rapportvaluta enligt följande:
– Tillgångar och skulder för var och en av balansräknin-
garna omräknas till balansdagskurs.
– Intäkter och kostnader för var och en av resultaträknin-
garna omräknas till respektive genomsnittlig valutakurs.
 – Alla kursdifferenser som uppstår redovisas som en sep-
arat del av det egna kapitalet.

Goodwill och justeringar av verkligt värde som uppkom-
mer vid förvärv av en utlandsverksamhet behandlas som 
tillgångar och skulder hos denna verksamhet och omräk-
nas till balansdagens kurs.

INKOMSTSKATTER
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska beta-
las eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende 
tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten 
skatt. Värdering av samtliga skatteskulder och skattefor-
dringar sker till nominella belopp och görs enligt de skat-
teregler och skattesatser som beslutats eller har aviserats 
och som förväntas gälla när den berörda uppskjutna skat-
tefordran realiseras eller den uppskjutna skatteskulden 
regleras. För poster som redovisas i resultaträkningen, 
redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter 
i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovi-
sas direkt mot eget kapital, redovisas mot detsamma. Up-
pskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden 

KONcERNREDOVISNING
Dotterbolag
Dotterbolag är alla bolag i vilka koncernen har ett bestäm-
mande inflytande. Koncernen har ett bestämmande in-
flytande över ett bolag när koncernen är exponerad för, 
eller har rätt till, rörlig avkastning från sin andel i bolaget 
och kan påverka denna avkastning genom att använda 
sitt inflytande för att leda bolagets aktiviteter. Dotterbo-
lag konsolideras i sin helhet från det datum inflytandet 
övergår till koncernen. Rörelseförvärv redovisas enligt 
förvärvsmetoden. Anskaffningsvärdet för förvärvet av 
ett dotterbolag utgörs av verkligt värde på de tillgångar 
som överlåts, de skulder som uppkommer och det kapital 
som koncernen emitterar. Identifierbara förvärvade till-
gångar och skulder och övertagna eventualförpliktelser 
i ett rörelseförvärv värderas initialt till verkligt värde på 
förvärvsdatumet. Förvärvsrelaterade kostnader kost-
nadsförs löpande. Tilläggsköpeskillingar redovisas till 
verkliga värden på förvärvsdatumet. Efterföljande förän-
dringar i verkliga värden redovisas i resultaträkningen. 
Koncerninterna transaktioner, balanser och orealiserade 
vinster/förluster på transaktioner mellan koncernbolag 
elimineras. Vid behov justeras de belopp som dotterbola-
gen rapporterar för att överensstämma med koncernens 
redovisningsprinciper.

Innehav utan bestämmande inflytande i dotterbolags 
resultat och eget kapital visas separat i koncernens resul-
taträkning, rapport över totalresultat, rapport om förän-
dring i eget kapital respektive balansräkning.

För varje förvärv avgör koncernen om innehav utan 
bestämmande inflytande i det förvärvade företaget re-
dovisas till verkligt värde eller till innehavets proportio-
nella andel av det förvärvade företagets nettotillgångar.

OMRÄKNING AV UTLÄNDSK VALUTA
Funktionell valuta och rapportvaluta
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika 
enheterna i koncernen är värderade i den valuta som an-
vänds i den ekonomiska miljö där respektive företag hu-
vudsakligen är verksamt (funktionell valuta).
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på alla temporära skillnader som uppkommer mellan 
redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och 
skulder. De temporära skillnaderna har huvudsakligen 
uppkommit genom koncernmässiga justeringar.

Uppskjuten skattefordran som avser framtida skattemäs-
siga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt 
att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida bes-
kattning. Uppskjuten skatteskuld avseende temporära 
skillnader som hänför sig till investeringar i dotterbolag 
redovisas inte i koncernredovisningen då moderbolaget 
i samtliga fall kan styra tidpunkten för återföring av de 
temporära skillnaderna och det inte bedöms sannolikt att 
en återföring sker inom överskådlig tid. Redovisning av 
uppskjuten skatt baseras på gällande skattesatser.

Sensys Gatso Group AB har tidigare år redovisat negativa 
resultat och har därigenom ackumulerade outnyttjade 
skattemässiga underskottsavdrag. Framtida utnyttjande 
av dessa underskottsavdrag är beroende av skattepliktiga 
överskott. Den 31 december 2015 uppgick Sensys Gatso 
Group ABs totala beräknade outnyttjade skattemäs-
siga underskottsavdrag till 128 827  Tkr (147 862), vilket 
kräver framtida, inom rimlig tid, positiva resultat av mots-
varande värde, för att till fullo konsumera förlustavdra-
gen. Mer information finns i not 16.

VARULAGER
Varulagret redovisas, med tillämpning av först-in/först-
ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Värderingen av 
varor under tillverkning och färdiga varor inkluderar for-
mgivningskostnader, arbetskostnader och andra direkta 
kostnader med ett skäligt pålägg för indirekta kostnader 
(baserade på normal tillverkningskapacitet). Lånekost-
nader ingår inte. Nettoförsäljningsvärdet är det uppskat-
tade försäljningspriset i den löpande verksamheten med 
avdrag för hänförbara rörliga försäljningskostnader.

INTÄKTSREDOVISNING
Varor
Intäkterna utgörs till största delen av systemförsäljning. 
Intäktsredovisning av varor sker vid leverans till kund och 
kundens accept i enlighet med försäljningsvillkoren. In-
täkterna omfattar det verkliga värdet av sålda varor exklu-
sive moms och rabatter.

För vissa kundkontrakt har bolaget tillämpat s.k. succes-
siv vinstavräkning för att fastställa vilket belopp som ska 
redovisas i en given period. Färdigställandegraden defini-
eras som nedlagda uppdragsutgifter för utfört arbete fram 
till rapportperiodens slut som en procentandel av de 
beräknade totala uppdragsutgifterna för varje uppdrag. 
Utgifter som har uppstått under året men som avser fram-
tida arbete inräknas inte i nedlagda uppdragsutgifter när 
färdigställandegraden fastställs. Bolaget hade vid årsslu-
tet två pågående projekt som redovisas enligt successiv 
vinstavräkning.

I koncernredovisningen elimineras koncernintern 
försäljning.

Tjänster
Koncernens serviceorganisation installerar, driftsätter 
och underhåller trafikövervakningssystem i Europa samt 
utför service och support mot våra kunder internationellt. 
Intäkterna för dessa tjänster redovisas löpande i takt med 
att de utförs.

Övriga rörelseintäkter
Som övriga rörelseintäkter har redovisats intäkter från ak-
tiviteter utanför koncernens primära verksamhet.

Ränteintäkter
Ränteintäkter intäktsredovisas fördelat över löptiden 
med tillämpning av effektivräntemetoden.

Utdelningsintäkter
Utdelningsintäkter redovisas när rätten att erhålla betaln-
ing har fastställts. Ingen utdelning har anvisats för 2015.

PRISSÄTTNING INOM KONcERNEN
Principen för prissättning av transaktioner, såsom inköp 
och försäljning av varor och tjänster, mellan koncernföre-
tag är marknadsmässiga.

LEASING
Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna 
med ägandet behålls av leasegivaren klassificeras som 
operationell leasing. Betalningar som görs under leas-
ingperioden (efter avdrag för eventuella incitament från 
leasegivaren) kostnadsförs linjärt i resultaträkningen.

LÅNEKOSTNADER
Koncernen aktiverar lånekostnader som är direkt hänför-
liga till inköp, konstruktion eller produktion av en tillgång 
som det tar en betydande tid i anspråk att färdigställa för 
användning eller försäljning, som en del av anskaffnings-
värdet för tillgången. Övriga lånekostnader redovisas som 
kostnader i den period de uppkommer.

KASSAFLÖDESANALyS OcH LIKVIDA MEDEL
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det 
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner 
som medför in- och utbetalningar.

Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodo-
havanden samt kortfristiga finansiella placeringar med en 
löptid understigande tre månader. Under såväl 2015 som 
2014 utgjordes de likvida medlen enbart av kassa- och 
banktillgodohavanden.

FINANSIELLA GARANTIER/SPÄRRADE MEDEL
Företagets finansiella garantier avser garantier i enskilda 
kundprojekt så som garanti mot förskott, anbud, full-
görande samt garantiåtagande. Finansiella garantier in-
nebär att företaget har ett åtagande att ersätta innehava-
ren av garantin för förluster som denna ådrar sig på grund 
av bolagets oförmåga att fullfölja förpliktelser enligt avtal. 
Bolaget redovisar den likvida begränsning som garantin 
utgör som spärrade medel under Kassa och bank förutsatt 
att garantin har en återstående löptid på mindre än tre 
månader. Beloppet begränsas till garantins motsvarande 
värde.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Mark och byggnader innefattar huvudsakligen fabriker 
och kontor. Samtliga materiella anläggningstillgångar 
värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumul-
erade avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter 
som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. 
Tillkommande utgifter läggs till tillgångens bokförda 
värde eller redovisas som en separat tillgång, beroende på 
vilket som är lämpligt, endast då det är sannolikt att de 
framtida ekonomiska förmåner som är förknippade med 
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tillgången kommer att komma koncernen tillgodo och 
tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på ett tillför-
litligt sätt. Alla andra former av reparation och underhåll 
redovisas som kostnader i resultaträkningen under den 
period de uppkommer.

AVSKRIVNINGAR
Immateriella och materiella anläggningstillgångar skrivs 
av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod, från och 
med när de är färdiga för att tas i bruk, enligt följande:
» Investeringar i annans fastighet  10 år
» Kundkontrakt   2–7 år
» Varumärke   10 år
» Produkt och mjukvaruutveckling 3-4 år
» Maskiner   2–5 år
» Övriga inventarier  5 år

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
Goodwill utgörs av det belopp varmed köpeskilling, 
eventuellt innehav utan bestämmande inflytande samt 
verkligt värde på förvärvsdagen på tidigare aktieinnehav 
överstiger verkligt värde på koncernens andel av identi-
fierbara förvärvade nettotillgångar. Goodwill på förvärv 
av dotterföretag redovisas som immateriella tillgångar. 
Goodwill prövas årligen för att identifiera eventuellt ned-
skrivningsbehov och redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med ackumulerade nedskrivningar. Vinst eller 
förlust vid avyttring av en enhet inkluderar kvarvarande 
bokfört värde på den goodwill som avser den avyttrade 
enheten. Goodwill fördelas på kassagenererande enheter 
vid prövning av eventuellt nedskrivningsbehov. Fördeln-
ingen görs på de kassagenererande enheter som förvän-
tas bli gynnade av det rörelseförvärv som gett upphov till 
goodwillposten. Koncernen fördelar goodwill på samtliga 
rörelsegrenar.

Varumärken
Posten innehåller huvudsakligen tillgångar i varumärken 
vilka uppkommit vid förvärv av dotterbolag. Dessa 
värderas vid förvärvstidpunkten till verkligt värde och dä-
refter med avdrag för av- och nedskrivningar. Varumärken 
skrivs av över 10 år.

Forskning och utveckling
Koncernens teknik bygger på internt utvecklade radar-
sensorer, vilken utgör kärnan i koncernens produkter. 
Kostnader som är nära förknippade med teknikutveck-
ling kontrollerad av Sensys Gatso Group och som har 
sannolika ekonomiska fördelar, redovisas som immateri-
ella tillgångar. De relaterade projekten har värderats som 
summan av direkta kostnader plus skäliga belopp för indi-
rekta kostnader. Utvecklingskostnader som uppkommer i 
samband med produktanpassning mot befintligt projekt 
redovisas i resultaträkningen. Produkt och mjukvaruut-
veckling skrivs av över 3-4 år.

Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar
Tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod skrivs 
inte av utan prövas årligen avseende eventuella ned-
skrivningsbehov. Tillgångar som skrivs av bedöms med 
avseende på värdeminskning närhelst händelser eller 
förändringar i förhållanden indikerar att det bokförda 
värdet kanske inte är återvinningsbart. I de fall där det 
bokförda värdet överstiger det beräknade återvinnings-
värdet skrivs det bokförda värdet omedelbart ner till detta 
återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av en 
tillgångs verkliga värde minskat med försäljningskost-
nader och tillgångens nyttjandevärde. Vid bedömning 

av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de lägsta 
nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden 
(kassagenererande enheter).

FINANSIELLA INSTRUMENT
Finansiella instrument rapporteras i balansräkningen i 
kategorierna Kundfordringar, Övriga fordringar och Likvi-
da medel. De ingår i omsättningstillgångar med undantag 
för poster med förfallodag mer än 12 månader efter ba-
lansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. 
Verkligt värde på finansiella tillgångar och skulder mots-
varas av bokfört värde om inget annat anges.

Kundfordringar och övriga fordringar
Kundfordringar och övriga fordringar redovisas till an-
skaffningsvärde minskat med eventuell reservering för 
värdeminskning. En reservering för värdeminskning av 
kundfordringar görs när det finns objektiva bevis för att 
koncernen inte kommer att kunna erhålla alla belopp 
som är förfallna enligt fordringarnas ursprungliga villkor. 
Väsentliga finansiella svårigheter hos gäldenären, san-
nolikhet för att gäldenären kommer att gå i konkurs eller 
genomgå finansiell rekonstruktion och uteblivna eller 
försenade betalningar betraktas som indikatorer på att ett 
nedskrivningsbehov av en kundfordran kan föreligga. Re-
serveringens storlek utgörs av skillnaden mellan tillgån-
gens bokförda värde och nuvärdet av beräknade framtida 
kassaflöden. Tillgångens bokförda värde minskas genom 
användning av ett värdeminskningskonto och förlusten 
redovisas i resultaträkningen i posten Försäljningskost-
nader. Återvinning av belopp som tidigare har skrivits 
bort krediteras posten försäljningskostnader i resul-
taträkningen.

Leverantörsskulder och övriga skulder
Finansiella skulder värderas initialt till verkligt värde, net-
to efter transaktionskostnader, och därefter till upplupet 
anskaffningsvärde. I kategorin finansiella skulder ingår 
posterna upplåning, leverantörsskulder och övriga skul-
der. Leverantörsskulder som har kort förväntad löptid 
värderas utan diskontering till nominellt belopp. Skulder 
i utländsk valuta omräknas till balansdagens kurs.

Köp och försäljning av finansiella instrument redovisas 
på affärsdagen, d.v.s det datum då bolaget förbinder sig att 
köpa eller sälja tillgången.

Finansiella instrument tas bort från balansräkningen när 
rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt 
ut eller överförts och bolaget har överfört i stort sett alla 
risker och fördelar som är förknippade med äganderätten.

Eget kapital
Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emis-
sion av nya aktier eller optioner redovisas, netto efter 
skatt, i eget kapital som ett avdrag från emissionslikviden. 
Vid återköp av aktier reduceras balanserad vinst med det 
belopp som betalats för aktierna. Vid försäljning av egna 
aktier ökas den balanserade vinsten med det belopp som 
erhållits.

Avsättningar
Avsättningar för garantikostnader och rättsliga krav re-
dovisas när koncernen har en legal, avtalsmässig eller 
informell förpliktelse till följd av tidigare händelser, och 
det är mer sannolikt att en utbetalning kommer att krä-
vas för att fullgöra förpliktelsen än att så inte sker, samt 
om det går att göra en tillförlitlig uppskattning av belop-
pet. Om det finns ett antal liknande åtaganden bedöms 
sannolikheten för att det kommer att krävas ett utflöde 
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av resurser vid regleringen sammantaget för hela denna 
grupp av åtaganden. I balansräkningen redovisas gatan-
tiåtaganden som avsättningar. Avsättningar omprövas vid 
varje bokslutstillfälle.

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA
Pensionsåtaganden
Inom koncernen finns endast avgiftsbestämda pensions-
planer.
En avgiftsbestämd plan är en pensionsplan enligt vilken 
koncernen betalar en fast avgift till en separat juridisk 
enhet och därmed inte har någon förpliktelse att betala 
ytterligare premier. Kostnader för anställdas tjänstgöring 
under pågående eller tidigare perioder påverkar koncern-
ens resultat.
I förmånsbestämda pensionsplaner baseras ersättningar-
na till anställda eller före detta anställda på lön vid pen-
sioneringstillfället och tjänstgöringstid. Koncernen bär 
ansvaret för att de utfästa ersättningarna utbetalas.

Förpliktelse rörande pensionsersättning
För samtliga anställda finns avgiftsbestämda pension-
splaner. För dessa betalar bolaget löpande fastställda 
avgifter till en separat juridisk enhet, till exempel ett 
försäkringsbolag, och har därefter inte någon rättslig 
eller informell förpliktelse att betala ytterligare avgifter. 
Företagets kostnader för dessa redovisas som en kostnad 
under den period när de anställda utfört de tjänster av-
giften avser.

Aktierelaterade ersättningar
I företaget finns inga avtal om aktierelaterade ersättnin-
gar.

Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställds an-
ställning sagts upp före normal pensionstidpunkt eller då 
en anställd accepterar frivillig avgång från anställning i ut-
byte mot sådana ersättningar. Bolaget redovisar avgångs-
vederlag när det bevisligen är förpliktigat att antingen 
säga upp anställd enligt en detaljerad formell plan utan 
möjlighet till återkallande, eller att lämna ersättningar vid 
uppsägning som resultat av ett erbjudande som gjorts för 
att uppmuntra till frivillig avgång från anställning.

RESULTAT PER AKTIE
Resultat per aktie beräknas såsom årets resultat enligt 
resultaträkningen i relation till genomsnittligt antal ut-
estående aktier före och efter utspädning.

UTDELNING
Utdelning till Sensys Gatso Groups aktieägare redovisas 
som skuld i koncernens finansiella rapporter i den period 
då utdelningen fastställts av moderföretagets aktieägare. 
Ingen utdelning har anvisats för 2015.

VÄSENTLIGA UPPSKATTNINGAR OcH ANTAGANDEN
Upprättandet av finansiella rapporter kräver att kvalifi-
cerade uppskattningar och bedömningar görs i redovis-
ningssyfte. Dessutom gör ledningen bedömningar vid 
tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper. 
Uppskattningar och bedömningar kan påverka såväl re-
sultaträkningar och balansräkning som tilläggsinforma-
tion som lämnas i de finansiella rapporterna. Således kan 

förändringar i värderingar och bedömningar leda till än-
dringar i den finansiella rapporteringen.

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill
Koncernen prövar årligen om nedskrivningsbehov före-
ligger för goodwill enligt de redovisningsprinciper som 
beskrivs ovan. Återvinningsvärden på kassagenererande 
enheter fastställs genom beräkning av nyttjandevärden. 
För dessa beräkningar måste prövningar göras (not 5).

Intäktsredovisning
Koncernen använder metoden för successiv vin-
stavräkning i redovisningen för avtal om fast pris vid 
leveranser av konstruktionstjänster. Användandet av 
metoden för successiv vinstavräkning innebär att kon-
cernen måste göra en uppskattning av utförda tjänster per 
balansdagen i proportion till vad som totalt ska utföras.

Avsättningar
Avsättningar för produktgarantier baseras på aktuella 
produktvolymer för vilka garanti fortfarande gäller och på 
historiska kvalitetsnivåer för mogna produkter, och des-
sutom på uppskattningar och antaganden om framtida 
kvalitetsnivåer för nya produkter samt uppskattningar av 
kostnader för att åtgärda de olika typerna av förväntade 
fel. Information om garantiavsättningar finns i not 20.
Om garantikraven skulle öka med 10 procent i förhållande 
till uppskattningen skulle garantikostnaderna öka med 
1 412 Tkr under 2015.

Varulager
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningskostnad 
och nettoförsäljningsvärde. Uppskattningar krävs när det 
gäller prognostiserade volymer och lagerbalanser. I situ-
ationer där lageröverskott föreligger görs uppskattningar 
av nettoförsäljningsvärdet för överskottsvolymer.

RISKER OcH OSÄKERHETSFAKTORER
Bolagets väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inklu-
derar affärsmässiga risker förknippade med kunder och 
leverantörer samt andra yttre omständigheter. Sensys 
Gatso Groups övergripande mål är att i största möjliga 
mån undvika finansiellt risktagande, som kan uppkom-
ma genom förändringar i valutakurser, räntenivåer och 
marknadspriser samt likviditets-, finansierings- och kredi-
trisker. En redogörelse för bolagets väsentliga finansiella 
och affärsmässiga risker återfinns i not 25.

MODERBOLAGETS REDOVISNINGSPRINcIPER
Moderbolagets finansiella rapporter har upprättats i en-
lighet med årsredovisningslagen (ÅRL) och Rådet för 
finansiell rapporterings rekommendation RFR 2. RFR 2 
innebär att moderbolaget i sina finansiella rapporter ska 
tillämpa International Financial Reporting Standards 
(IFRS) som har godkänts av EU så långt detta är möjligt 
inom ramen för ÅRL och med hänsyn taget till samban-
det mellan redovisning och beskattning. RFR 2 anger 
vilka undantag och tillägg som ska göras från IFRS. Identi-
fierade skillnader mellan koncernens och moderbolagets 
redovisningsprinciper avser huvudsakligen IAS 12 Ink-
omstskatter. 
Andelar i dotterbolag
Andelar i dotterbolag redovisas till anskaffningsvärdet 
med avdrag för eventuell nedskrivning. Anskaffningsvär-
det inkluderar förvärvsrelaterade kostnader och eventu-
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ell tilläggsköpeskilling. Vid en indikation på att andelar i 
dotterbolag har minskat i värde görs en uppskattning av 
återvinningsvärdet. Om detta värde är lägre än det re-
dovisade görs en nedskrivning. Nedskrivningar redovisas 
i posten ”Resultat från andelar i koncernbolag”.

Forskning och utveckling
Kostnader som är nära förknippade med teknikutveckling 
kontrollerad av moderbolaget och som har sannolika eko-
nomiska fördelar, redovisas som immateriella tillgångar. 
De relaterade projekten har värderats som summan av 
direkta kostnader plus skäliga belopp för indirekta kost-
nader. Utvecklingskostnader som uppkommer i samband 
med produktanpassning mot befintligt projekt redovisas 
i resultaträkningen.

TILLÄMPNING AV NyA ELLER ÄNDRADE STANDARDER
Ändringar i redovisningsprinciper och upplysningar.

Nya standarder, ändringar och tolkningar som tilläm-
pats av koncernen
Inga nya eller ändrade standarder gällande från redovis-
ningsåret som börjar den 1 januari 2015 har påverkat kon-
cernen.

Nya standarder, ändringar och tolkningar som ännu 
inte har tillämpats
Ett antal nya standarder och ändringar av standarder och 
tolkningar träder i kraft för räkenskapsår som börjar efter 
1 januari 2015 och har inte tillämpats vid upprättandet av 
denna finansiella rapport.

IFRS 9, ”Finansiella instrument”, hanterar klassificering, 
värdering och redovisning av finansiella tillgångar och 
skulder. IFRS 9 ersätter de delar av IAS 39 som hanterar 
klassificering och värdering av finansiella instrument. 
Standarden behåller men förenklar värderingsmodeller-
na och innehåller tre huvudsakliga värderingskategorier 
för finansiella tillgångar: upplupet anskaffningsvärde, 
verkligt värde över totalresultatet och verkligt värde över 
resultaträkningen. Klassificeringen baseras på enhetens 
affärsmodell och typ av kontraktuella kassaflöden från 
den finansiella tillgången. Det finns nu också en förvän-
tad förlustmodell som ersätter den faktiska förlustmodell 
som används i IAS 39. För finansiella skulder finns det inga 
betydande förändringar beträffande klassificering och 
värdering. Reglerna för säkringsredovisning har ändrats.  
Standarden ska tillämpas för räkenskapsår som påbörjas 
1 januari 2018 eller senare. Tidigare tillämpning är til-
låten. Koncernen har ännu inte utvärderat effekterna av 
införandet av IFRS 9, men bedömer att ändringarna inte 
kommer att få några väsentliga effekter för koncernen.

IFRS 15 ”Revenue from Contracts with Customers” regler-
ar hur redovisning av intäkter ska ske och fastslår princip-
er för hur användare av finansiella rapporter ska få tillgång 
till mer användbar information om intäktsslag, belopp, 
tidpunkt för reglering, osäkerheter kopplade till intäktsre-
dovisningen samt kassaflöden som kan hänföras till 
företagets kundkontrakt. En intäkt ska redovisas när kun-
den erhåller kontroll över den försålda varan eller tjänsten 
och därmed har möjlighet att använda och erhåller nyttan 
från varan eller tjänsten. IFRS 15 ersätter IAS 18 Intäkter 
och IAS 11 Entreprenadavtal samt relaterade tolkningar. 
Standarden ska tillämpas för räkenskapsår som påbörjas 
1 januari 2018 eller senare. Förtida tillämpning är tillåten. 
Koncernen utvärderar effekterna av IFRS 15.

I januari 2016 publicerade IASB en ny leasingstandard som 
kommer att ersätta IAS 17 Leasingavtal samt tillhörande 
tolkningar IFRIC 4, SIC-15 och SIC-27. Standarden kräver 
att tillgångar och skulder hänförliga till alla leasingavtal, 
med några undantag, redovisas i balansräkningen. Denna 
modell indikerar att en leasingtagare, vid leasingens bör-
jan, får rättighet att använda en tillgång under en specifik 
tidsperiod och samtidigt en skyldighet att betala för den-
na rättighet. Redovisningen för leasegivaren kommer i allt 
väsentligt att vara oförändrad. Standarden ska tillämpas 
för räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2019 eller senare. 
Förtida tillämpning är tillåten. EU har ännu inte antagit 
standarden. Koncernen har ännu inte utvärderat effek-
terna av IFRS 16.
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Samtliga belopp anges i Tkr om inget annat anges.

Not 1 Segment
Sensys Gatso erbjuder systemlösningar och produkter för ökad trafiksäkerhet till polismyndigheter, vägmyndigheter och privata koncessions-
innehavare i hela världen. Koncernens egenutvecklade radars utgör hjärtat i samtliga produkter. Systemen registrerar och dokumenterar digitala 
bilder, inklusive föraridentifiering, samt information om datum, tid, plats och hastighet. Härtill kan viss anpassning av systemen ske utifrån lokala 
marknaders lagar och förordningar samt tekniska förutsättningar. Enligt definitionen för rörelsesegment i IFRS 8 har företagets hela verksam-
het utgjort ett enda rörelsesegment. Informationen för detta enda segment har varit liktydigt med bolagets samlade redovisning, varför någon 
separat redovisning för detta segment ej lämnats.
Från den 1 januari 2016 kommer koncernen att börja rapportera i två affärssegment, Systemförsäljning (Systems Sales) och Operatörstjänster  
(Managed Services). Denna segmentering ger oss och aktieägarna en bättre och tydligare verksamhetsmodell. I Systemförsäljning överförs  
ägandet av utrustningen till kunden, medan det i Operatörstjänster stannar kvar hos oss.

Not 2 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Medelantal anställda 2015 2014 Män 2015
Nederländerna 85 0 92%
Australien 21 0 90%
Tyskland 5 0 100%
USA 48 0 44%
Sverige 43 41 95%
Koncernen totalt 202 41

Styrelseledamöter och koncernledning 2015 2014 Män 2015
Styrelseledamöter 6 5 67%
VD och andra ledande befattningshavare 6 6 100%

Löner och andra  
ersättningar Sociala kostnader (varav pensionskostnader)

2015 2014 2015 2014 2015 2014
Moderbolaget 29 042 27 030 15 855 14 187 4 750 9 320
Dotterföretag 28 795 0 5 364 0 2 490 0
Koncernen 57 837 27 030 21 219 14 187 7 240 9 320

Ersättningar till styrelseledamöter, VD och andra ledande befattningshavare

Grundlön 
styrelsearvode

Rörlig  
ersättning

övriga  
förmåner

Pensions-
kostnad Summa

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014
Moderbolaget   
Styrelsens ordförande, Gunnar Jardelöv 225 150 0 0 0 0 0 0 225 150
Styrelsens vice ordförande, Claes ödman 175 100 0 0 0 0 0 0 175 100
Styrelseledamot, Karin Ahl 130 100 0 0 0 0 0 0 130 100
Styrelseledamot, Helena Nordman-Knutsson 130 100 0 0 0 0 0 0 130 100
Styrelseledamot, Jochem Garritsen 65 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 65 n/a
Styrelseledamot, Ingemar Skogö 130 100 0 0 0 0 0 0 130 100
Styrelseledamot, Torbjörn Sandberg n/a 100 0 0 n/a 0 n/a 0 n/a 100
Verkställande direktör, Johan Frilund (jan–maj) 801 1 960 0 651 39 114 182 436 1 022 3 161
Verkställande direktör, Torbjörn Sandberg (jun–dec) 1 120 n/a 503 n/a 52 n/a 381 n/a 2 056 n/a
Andra ledande befattningshavare (5 personer, jan–jul) 3 049 4 835 773 1 330 81 234 550 1 191 4 453 7 590
Andra ledande befattningshavare (5 personer,aug–dec) 3 617 n/a 2 430 n/a 115 n/a 350 n/a 6 512 n/a

Noter, koncernen
(Siffror före 1 augusti 2015 avser Sensys Traffic AB som fristående företag.)

Andra ledande befattningshavare
Under 2015 har andra ledande befattnings-
havare under perioden januari–juli utgjorts av 
Göran Löfqvist, Helena Claesson, Per Ekholm, 
Kjell Lundgren och Jörgen Andersson. Under 
perioden augusti–december 2015 utgjords 
andra ledande befattningshavare av Niki 
Gatsonides, Timo Gatsonides, Edmar van der 
Weijden, Göran Löfqvist och Johan Frilund.

Avtal om avgångsvederlag
Företaget har inte några tecknade avtal om 
avgångsvederlag eller liknande förmåner till 
styrelseledamöter, verkställande direktör el-
ler andra ledande befattningshavare.

RÖRLig ERSÄttNiNg, MODERBOLAgEt
Sensys Gatso Group har tre separata avtal för 
sina anställda.

Rörlig ersättning för VD
Avtalet för VD gäller sedan 2010. Den rörliga 
lönen är baserad på resultatet av integratio-
nen inom koncernen, nettoomsättningen och 
EBITDA och kan uppgå till maximalt 960 Tkr.
För räkenskapsåret 2015 har 503 Tkr (651) 
avsatts.

Rörlig ersättning för ledande befattningsha-
vare och ledningsgrupp
Avtalet för ledande befattningshavare och 
ledningsgrupp gäller sedan 2010. Den rörliga 
ersättningen är baserad på nettoomsättning, 
EBITDA och integrationsarbete och kan maxi-
malt uppgå till 1–6 månadslöner.
Under 2015 har ersättningar på 2 146 Tkr ut-
betalats, och en avsättning på 1 057 Tkr (1 
330) har gjorts för räkenskapsåret 2015.

Rörlig ersättning för personal
Det aktuella avtalet för anställda (exklusive 
VD, ledande befattningshavare och lednings-
grupp) gäller sedan 2009, och innebär en bo-
nus om det lägsta av:
(i) 5 procent av nettoresultatet för aktuellt år, 
dock max 3 Mkr,
(ii) ett belopp motsvarande 2 månadslöner för 
den bonusberättigade personalen vid bonus-
årets slut.
Utbetalning av rörlig ersättning sker året ef-
ter verksamhetsårets utgång. För 2015 upp-
gick den rörliga ersättningen till 1  585 Tkr 
(1 356).

RÖRLig ERSÄttNiNg i DOttERBOLAg
Det finns tre separata avtal för ersättning i de 
olika dotterbolagen.

Rörlig ersättning för ledningen
Avtalet för ledningen baseras på respek-
tive enhets resultat för året och uppgår till 
maximalt 1 procent av nettoresultatet (efter 
skatt). For Gatso USA, Australien och Tyskland 
tillämpas ingen rörlig ersättning för 2015.

Rörlig ersättning för personal
Avtalet för personalen baseras på respektive 
enhets resultat för året, med en högsta gräns 
på 1 procent, och styrelsens insyn i verksam-
heten vid årsslutet. For Gatso USA, Australien 
och Tyskland tillämpas ingen rörlig ersättning 
för 2015. För Gatso Nederländerna tillämpa-
des en rörlig ersättning på en extra månadslön 
under 2015.
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Fördelning mellan män och kvinnor i Sensys Gatsos styrelse: 2015 2014
Kvinnor 33% 33%
Män 67% 67%

Könsfördelning i ledningen, koncernen 2015 2014
Kvinnor 0% 20%
Män 100% 80%

Not 3 Totalomsättning
Nettoomsättningen per region 2015 2014
Nederländerna 9 781 0
Australien 35 668 0
Sverige 114 616 121 349
övriga Europa 47 816 8 399
USA 29 350 6 719
Mellanöstern 59 973 20 241
Afrika 89 787 0
övriga världen 10 834 3 872
Summa 397 825 160 580

Koncernen har under 2015 haft två kunder vars andel av företagets totala nettoomsättning överskridit 10 procent. Dessa två kunder är Trafikver-
ket, med 114,6 Mkr och Ministre de la Defense National med 87,8 Mkr. Under 2014 var denna kund svenska Trafikverket (121,0 Mkr).

Typ av tjänster 2015 2014
Systemförsäljning 347 164 148 529
Service  och support 50 661 12 051
Summa 397 825 160 580

Not 4 Kostnader fördelade på kostnadsslag
2015 2014

Kostnad för sålda varor 190 175 62 628
Kostnader för ersättningar till anställda (not 2) 80 145 42 264
Avskrivningar och nedskrivningar 26 948 866
Lokalkostnad 5 671 2 779
Försäljningskostnader 14 614 5 783
Transportkostnader 3 041 2 087
Externa tjänster 6 365 2 413
Kontorskostnader 6 693 965
Kostnader för forskning och utveckling 1 384 649
övriga kostnader 14 086 5 593
Summa 349 122 126 027
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Not 5 Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella an-
läggningstillgångar i 
koncernen Goodwill

Produkt- och 
programvaru-

utveckling Varumärke Kundkontrakt övrigt
2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

Ingående kostnader  0 0  0 0  0 0 0 0  1 012 462
Förvärv av dotterbolag 242 927 0 58 786 0 20 730 0 110 975 0 29 550
Utgående ackumule-
rade kostnader

242 927 0  58 786 0  20 730 0 110 975 0 1 041 1 012

Ingående avskrivningar 0 0 -6 175 0  -   0 0 -737 -370
Avskrivningar 0 0 -3 745 0 -858 0 -15 791 0 -276 -367
Utgående ackumule-
rade avskrivningar 

0 0 -9 920 0  -858 0 -15 791 0 -1 014 -737

Valutaomräkning -5 724 0 -762 0  -479 0 -2 363 0  0 0
Bokfört värde 237 203 0 48 104 0 19 393 0 92 821 0 27 275

Goodwill är inte föremål för avskrivning utan 
testat årligen för nedskrivning eller oftare, om 
händelser eller ändrade förhållanden tyder på 
att de kan ha minskat. För att kunna bedöma 
ett eventuellt nedskrivningsbehov är good-
will fördelat till kassagenererande enheter 
eller grupp av kassagenererande enheter som 
förväntas att dra nytta av det rörelseförvärv 
varifrån goodwill uppstod

Koncernen har gjort en beräkning för re-
spektive kassagenererande enhet om ned-
skrivningsbehov föreligger för goodwill och 
varumärken i enlighet med angivna redo-
visningsprinciper. Återvinningsvärdet för 
varje KGE har fastställts genom beräkning 
av nyttjandevärde som utgörs av nuvärdet 
av uppskattade framtida betalningar som 
tillgången väntas ge upphov till under sin nyt-
tjandeperiod inklusive ett beräknat restvärde 
vid slutet av nyttjandeperioden. Dessa ber-
äkningar utgår från uppskattade framtida 
kassaflöden baserade på finansiella prognoser 
för kommande femårsperioden som godkänts 
av ledningen. För att extrapolera kassaflöden 
bortom denna period har en tillväxttakt om 1 
% (0) använts. Kassaflödesmetoden har an-
vänts. 

Ledningen har fastställt budgeterad rörelse-
marginal baserat på tidigare resultat och 
förväntningar på framtida marknadsutveck-
ling. Den diskonteringsränta efter skatt som 

använts är mellan 9,8% och 12,5% för varje 
KGE och 11,2% för gruppen. Detta då förut-
sättningarna för varje KGE för närvarande är 
något varierande, beroende på marknads-
risker, där en riskpremie på 3% har adderats 
för Holland och Australien. 

Väsentliga antaganden

Marknadsandel och tillväxt

Aktuell marknadsandel har antagits för 
framtida perioder. Prognoserna baseras på ti-
digare erfarenheter och externa information-
skällor. Den uppskattade tillväxttakten för att 
extrapolera kassaflöden bortom budgetperi-
oden har varit 2 (0) %.

Kostnader

Prognosen för personalkostnader baseras på 
förväntad inflation, viss reallöneökning (his-
toriskt genomsnitt) och planerade effektiv-
iseringar av företagets produktion. Prognosen 
överensstämmer med tidigare erfarenheter 
och externa informationskällor.

Valutakurser:

Valutakursen är estimerad till SEK/EURO 9,5.
Prognosen är i linje med extern information. 

Antagna variabler

Diskonteringsränta före skatt om 9,8 - 12,5 
procent (0).

Känslighetsanalys

Återvinningsvärdet överstiger de redovisade 
värdena för goodwill med marginal. Detta 
gäller även för antagande var och en för sig 
om:

– diskonteringsräntan före skatt hade varit 
mellan 10,5 och 13,5 procent (0)

– den uppskattade tillväxttakten för att extra-
polera kassaflöden bortom budgetperioden 
hade varit 2 procent (0).

Goodwill fördelas mellan koncernens kassagenererande enheter och identifieras enligt följande: 
Koncernen 2015 2014
Nederländerna  80 384 0
USA 76 767 0
Australien     8 696 0
övrigt   71 356 0
Summa 237 203 0

Not 6 Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgift på annans fastighet Inventarier och fordon Maskiner och  

andra tekniska anläggningar
2015 2014 2015 2014 2015 2014

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 0 0 3 208 2 333 3 146 2 346
Förvärv per den 31 juli 2015 14 730 0 16 304 0  97 562 0
Valutaomräkning -377 0 -417 0 -2 496 0
Förvärv 871 0 225 875  9 702 800
Avyttringar 0 0 -185 0 0   0
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 15 224 0 19 135 3 208  107 914 3 146

Ingående ackumulerad avskrivning 0 0 -1 357 -1 030 -1 933 -1 761
Förvärv per den 31 juli 2015 -13 490 0 -12 978 0 -65 521 0
Avyttringar 0 0  79 0 0 0
Avskrivning för perioden -20 0  -790 -327  -5 445 -172
Valutaomräkning 345 0 341 0 1 789 0
Utgående ackumulerad avskrivning -13 165 0 -14 705 -1 357  -71 110 -1 933

   
Ingående ackumulerad nedskrivning 0 0 -1 270 -1 270  -3 742  -573
Valutaeffekt 0 0 0 0 80 0
Utgående ackumulerad nedskrivning 0 0 -1 270  -1 270 -3 662 -573
Valutaomräkning 10 0 770 0 -722 0
Bokfört värde 2 069 0 3 930 581 32 420 640
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Not 7 Avskrivningar och nedskrivningar
Avskrivningar på immateriella tillgångar uppgick i koncernen till 20,7 Mkr (0,4) och på materiella anläggningstillgångar till 6,3 (0,5).  
Nedskrivningar uppgick till 0,0 Mkr (0,0). Avskrivningar fördelas per funktion i resultaträkning enligt följande:

Kostnad för sålda 
varor

Försäljnings-
kostnader

Administrations-
kostnader

Utvecklings-
kostnader

Summa

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014
Kundkontrakt 0 0 15 791 0 0 0 0 0  15 791 0
Varumärke 0 0 858 0 0 0 0 0 858 0
Andra immateriella tillgångar 0 634 0 0 0 0 4 021 0 4 021 634
Investering i annans fastighet 0 0 0 0 20 0 0 0  20 0
Inventarier och fordon  618 0 11 52 20 15 141 165 790 232
Anläggningstillgångar i drift  4 882 0 11 0 524 0 28 0 5 445 0

Not 8 Operationella leasingavtal
Koncernen har ingått i följande operationella leasingavtal:

Maskiner, anläggningar och 
inventarier

Fastigheter

2015 2014 2015 2014
Hyresbetalningar för året 2 252 989  3 826 2 498
Minimileaseavgifter som förfaller inom 1 år  3 164 794  5 605 2 566
Minimileaseavgifter som förfaller inom 1–5 år  5 367 1 355  12 405 10 172
Minimileaseavgifter som förfaller efter 5 år 0   0  12 000 14 400

Ett av de nuvarande hyresavtalen i Sverige har sagts upp med verkan från 2017-02-28. Nytt hyresavtal är tecknat med ny hyresvärd och löper 
under tio år med möjlighet till förlängning.

Leasing för maskiner, anläggningar och inventarier avser kopiatorer och motorfordon. Variabla utgifter finns ej.

Not 9 Varulager
2015 2014

Anskaffningsvärden 92 933 41 664
Justering av lagervärde -17 499 -23 761
Bokfört värde 75 434 17 903

Not 10 Kundfordringar
2015 2014

Åldersanalys av utestående kundfordringar

Ej förfallna kundfordringar 113 194 33 146

Förfallna kundfordringar utan nedskrivningsbehov:

< 3 månader 9 462 741
3–12 månader 7 731 470
< 12 månader 2 114 0

132 501 34 357
Företagets kunder är i huvudsak bolag inom offentlig verksamhet med god kreditvärdighet. 

Förfallna kundfordringar med nedskrivningsbehov: 2015 2014

< 3 månader 3 349 0
3–12 månader 18 683 0
< 12 månader 0 0

Reserv för osäkra kundfordringar -22 033 0
Bokfört värde 132 501 34 357

Förändring i reserv för osäkra kundfordringar 2015 2014
Ingående reserv 0 7
Förvärv (-)/avyttringar (+) 19 203 0
Konstaterade förluster 0 -7
Årets reservering 2 830 0
Utgående reservering 22 023 0
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Not 11 Resultat från finansiella investeringar
Räntor och liknande resultatposter 2015 2014
Ränteintäkter på banktillgodohavanden 369 399
Valutakurseffekter 3 997 157
övriga finansiella intäkter 5 6
Summa finansiella intäkter 4 371 562

Räntekostnader på finansiella skulder 2015 2014
Räntekostnader -1 741 0
Valutakurseffekter -3 487 -45
övriga finansiella kostnader -565 0
Summa finansiella kostnader -5 793 -45

Not 12 Transaktioner med aktieägare
Kortfristiga skulder till aktieägare 2015 2014
Ingående skulder 0 0
Förändring under året 41 135 0
Utgående skulder 41 135 0

Långfristiga skulder till aktieägare 2015 2014
Ingående 0 0
Förändring under året 76 746 0
Utgående långfristiga skulder 76 746 0

Av de avslutande kortfristiga skulderna är 36,5 Mkr en tilläggsköpeskilling i samband med förvärvet av Gatso Beheer, se not 21 och 25.

Säljaren har utställt  en revers om 64,8 Mkr (6,84 MEUR baserat på Riksbankens EUR/SEK-kurs den 30 juli 2015). Reversen löper i sju år och ska amorteras i fem 
rater, 28,4 Mkr (3 MEUR) den 31 juli 2018, 9,5 Mkr (1 MEUR) år fyra, fem och sex efter affärens genomförande, samt 7,9 Mkr (0,8 MEUR) sju år efter affärens 
genomförande. Under vissa förutsättningar har säljarna rätt att erhålla en tilläggsköpeskilling om maximalt 37,9 Mkr (4 MEUR), vilken kan förfalla till betalning 
tidigast under 2016.

Not 13 Checkräkningskredit och annan upplåning
Avtalad checkräkningskredit uppgick vid årets slut i koncernen till 78,7 Mkr för koncernen och 25,0 Mkr för moderbolaget.

2015 2014
Koncernens räntebärande upplåning
Förfallotider för långsiktiga lån:
Inom ett år
Kortfristig upplåning, SEK 25 000 0
Kortfristig upplåning, EUR 61 253 0
Kortfristig upplåning, USD 32 916 0
Kortfristig upplåning, AUD 0 0
Summa 119 169 0

Mellan ett och fem år
Långfristig upplåning, SEK 18 750 0
Långfristig upplåning, EUR 60 312 0
Långfristig upplåning, USD 0 0
Långfristig upplåning, AUD 0 0
Summa 79 062 0

Mer än fem år
Långfristig upplåning, EUR 16 434 0
Summa 16 434 0
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Not 14 Finansiella instrument 
Låne- och kundfordringar Summa

2015 2014 2015 2014
Tillgångar enligt balansräkning
Kundfordringar 132 501 34 357 132 501 34 357
Upplupna intäkter 9 783 2 333 9 783 2 333
övriga fordringar 14 419 83 14 419 83
Kassa och bank 76 189 80 513 76 189 80 513

Summa 232 892 117 286 232 892 117 286

övriga finansiella skulder 
Skulder till verkligt värde  

via resultaträkningen Summa
2015 2014 2015 2014 2015 2014

Skulder enligt balansräkningen
Upplåning 96 784 0 0 96 784 0
Skuld till aktieägare 1) 81 321 0 36 560 0 117 881 0
Leverantörsskulder 56 401 11 207 0 56 401 11 207
övriga skulder 3 652 4 593 0 3 652 4 593

Summa 238 158 15 800 36 560 0 274 718 15 800
1) I denna post ingår en tilläggsköpeskilling på 36,5 Mkr värderad till verkligt värde. Tilläggsköpeskillingen är kopplad till förvärvet av Gatso 
Beheer BV, se not 21. Skulden klassas som en nivå 3-skuld i hierarkin för verkligt värde eftersom de indata som använts i värderingen inte är 
baserade på verifierbara marknadsdata. Tilläggsköpeskillingen har värderats baserat på uppskattningar av utfallet i fråga om bruttoresultat 
för särskilda projekt och bygger också på villkoren i försäljningsavtal samt enhetens kunskaper om verksamheten och de troliga effekterna av 
den rådande ekonomiska miljön. Förändringar i det verkliga värdet analyseras i slutet av varje rapportperiod. Det har inte förekommit någon 
förändring i det verkliga värdet sedan förvärvsdatumet.

Not 15 Skatt på årets resultat
2015 2014

Aktuell skatt 8 839 0
Uppskjuten skatt -2 506 -7 776
Summa -6 352 -7 776

Skillnad mellan koncernens skattekostnad och skattekostnad baserad på gällande skattesats 
Redovisat resultat före skatt 47 281 35 070
Skatt 22 % (22) -10 402 -7 715
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader 103 -62
Skatteeffekt av ej avdragsgilla intäkter 4 988 1
Effekt av utländska skattesatser -1 042 0
Skatt på årets resultat enligt resultaträkningen -6 352 -7 776

Not 16 Uppskjuten skatt
Uppskjuten skattefordran 2015 2014
Immateriella tillgångar hänförliga till förvärv 44 293
Summa uppskjuten skatteskuld 44 293

Uppskjutna skattefordringar
Uppskjutet skattemässigt underskottsavdrag 22 220 26 075
Lager 3 850 5 227
Summa uppskjuten skattefordran 26 070 31 302

Temporära skillnader 
Temporära skillnader avseende följande poster har resulterat i uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar. Någon begränsad 
nyttjandetid på dessa finns ej.

Temporära skatteskillnader hänförliga till investeringar i dotterföretag för vilka uppskjutna skatteskulder inte har redovisats, eftersom en 
försäljning inte skulle leda till beskattning.

Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga, mot 
vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas. I fall där företaget har redovisat förluster under de senaste åren, redovisas uppskjuten skat-
tefordran avseende tidigare underskott endast i den mån det finns övertygande omständigheter som talar för att de kommer att nyttjas mot 
framtida skattemässiga överskott. 
Gruppen har en omfattande budgetprocess som visat sig ha god träffsäkerhet. Vidare föreligger verifierbara omständigheter i form av innelig-
gande orderstock och avtal med kunder. 
 
Den 31 december 2015 var Sensys Gatso Group ABs beräknade outnyttjade skattemässiga underskottsavdrag 125 214 Tkr (147 862).
För dotterbolaget i Australien är en skattefordran om 1116 Tkr redovisad, vilken kan användas mot skattepliktiga framtida vinster. 
För dotterbolaget i USA har företaget oredovisade förlustavdrag som kan användas mot skattepliktiga överskott i de kommande 13-20 åren.



Sensys Gatso Group AB - Årsredovisning 2015
46

Not 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2015 2014

Förutbetald leasing 235 247
Förutbetald hyra 933 621
Förutbetalda försäkringar 838
Upplupna intäkter 6 540
övriga poster 5 409 762
Summa 13 955 1 630

Not 18 övriga fordringar
Bolaget har under 2013 placerat 10 Mkr i spärrade medel i bank, utgörande fullgörandegaranti i kontraktet med Trafikverket. Garantin löper ut i 
juli 2016.

Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2015 2014

Upplupna löner 5 932 3 701
Semesterlöneskuld 9 379 3 969
Sociala avgifter 3 459 3 114
Förutbetalda intäkter 6 840
övriga skulder 9 846 2 863
Summa 35 456 13 647

Not 20 Avsättning för garantikostnader
2015 2014

Garantiavsättning 0–360 dagar 6 539 2 856
Garantiavsättning > 360 dagar 7 577 2 221
Summa 14 116 5 077

Not 21 Förändringar i koncernens sammansättning – förvärv
Den 31 juli, efter stämmans godkännande, blev Sensys ägare till 100 procent av aktierna i Gatso Beheer BV. Gatso Beheer BV, med säte i Neder-
länderna, är en leverantör av utrustning och tjänster för trafiksäkerhetssystem samt bedriver operatörstjänstverksamhet i USA.

Köpeskillingen består av följande delar (Mkr):
Kontant betalning 75,0
Nya aktier 214,5
Lån till säljaren (nuvärde) 60,6
Tilläggsköpeskilling 37,9
total köpeskilling 388,0
Verkligt värde på förvärvade nettotillgångar 141,5
Goodwill 246,5

Tillgångarna och skulderna som uppstod vid förvärvet (Mkr) Verkligt 
värde

Likvida medel 6,7
Materiella anläggningstillgångar 33,9
Kundkontrakt 111,5
Varumärke 20,9
Finansiella tillgångar 0,9
Immateriella tillgångar 53,4
Varulager 65,4
Fordringar 46,5
Skulder -138,4
Innehav utan bestämmande inflytande -8,2
Uppskjutna skatteskulder -51,1
Nettotillgångar 141,5

Kontant reglerad köpeskilling 75,0
Likvida medel i förvärvat bolag -6,7
Transaktionskostnader 7,9
Förändring i koncernens likvida medel vid förvärv 76,2
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Förvärvspris för gatso Beheer

Betalning av förvärvet skedde genom en kontant betalning om 75 Mkr, en apportemission omfattande 115 920 763 nya aktier emitterade till en 
teckningskurs om 1,2077 kr per aktie och utfärdande av en revers till säljaren om 64,8 Mkr (6,84 MEUR baserat på Riksbankens EUR/SEK-kurs 
den 30 juli 2015). Transaktionskostnaden för förvärvet av Gatso Beheer uppgick till SEK 7.6 million och är redovisad som administrativ kostnad i 
koncernens resultaträkning.

Reversen löper i sju år och ska amorteras i fem rater, 28,4 Mkr (3 MEUR) den 31 juli 2018, 9,5 Mkr (1 MEUR) år fyra, fem och sex efter affärens 
genomförande, samt 7,9 Mkr (0,8 MEUR) sju år efter affärens genomförande.

Den nominella köpeskillingen för Gatso Beheer uppgår således till 279,8 Mkr medan det redovisade anskaffningsvärdet uppgår till 387,9 Mkr. Av 
differensen på 108,1 Mkr utgör 37,9 Mkr tilläggsköpeskillingen. Den återstående differensen på 70,2 Mkr utgör skillnaden i värde på aktierna hän-
förlig till skillnaden mellan teckningskursen (1,2077 kr per aktie) och aktiekursen det datum som transaktionen slutfördes (1,8500 kr per aktie).

Utöver den nominella köpeskillingen på 279,8 Mkr finns det en tilläggsköpeskilling om 37,9 Mkr som är villkorad av resultatet i vissa projekt. Dessa 
villkor baseras på det faktiska bruttoresultatet i vissa projekt 12 månader efter affärens slutförande, där den minsta betalningen är noll och den 
högsta är 37,9 Mkr.

Förvärvade immateriella tillgångar uppgick till 432,5 Mkr, varav goodwill uppgick till 246,5 Mkr och omfattar förväntade synergieffekter från 
förvärvet och den sammanslagna arbetsstyrkan, vilka inte redovisas separat. Synergieffekter väntas främst uppnås genom att a) kombinera Sensys 
och Gatsos teknologier och b) öka Sensys totala marknad i tillägg till Gatsos egen marknad.

Därutöver allokerades 111,5 Mkr till kundkontrakt med en nyttjandeperiod på 1–7 år och 20,9 Mkr till varumärken som ska skrivas av inom en 
tioårsperiod. Resterande 53,4 Mkr allokerades till aktiverade utvecklingskostnader och övriga tillgångar med nyttjandeperioder på 4–8 år. 

Sedan förvärvsdatumet har Gatso Beheer bidragit med 210,3 Mkr till nettoomsättningen med en EBIT på 20,4 Mkr under 2015 (fem månader). 
Om förvärvet hade ägt rum den 1 januari 2015 skulle bidraget till nettoomsättningen ha varit 370 Mkr med en EBIT på 2,6 Mkr.

Analysen av de förvärvade nettotillgångarna är preliminär och de verkliga värdena kan komma att justeras.

Vi har utvärderat innehavet utan bestämmande inflytande i Gatso Beheer. Vi har använt en full goodwillmetod och värdet uppgår till -8,2 Mkr.

Not 22 Revisionsarvoden och ersättning för relaterade kostnader
2015 2014

PwC
Revisionsuppdrag 1 144 220
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 556 25
Skatterådgivning 436 105
övriga uppdrag 1 656 133
Summa 3 792 483

2015 2014
BDO
Revisionsuppdrag 846 0
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 169 0
Skatterådgivning 180 0
övriga uppdrag 82 0
Summa 1 277 0

5 069 483
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Not 23 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
2015 2014

Företagsinteckningar 30 000 18 500
Garantier, kunder myndigheter 10 000 10 000
Pantsatta tillgångar, dotterbolag 185 629 0
Summa ställda ansvarsförbindelser 225 629 28 500

Moderbolaget har under 2013 placerat 10 Mkr i spärrade medel i bank, utgörande fullgörandegaranti i kontraktet med Trafikverket. Garantin 
löper ut i juli 2016. 

Övriga ställda säkerheter, dotterbolag
Panter och säkerheter, Australien 
Säkerhetsrätt och panträtt i fråga om befintliga och framtida rättigheter, fastigheter och åtaganden för Gatso Australia Pty Limited.  
En standbyremburs till förmån för National Australia Bank Limited från Sensys Gatso Managed Services B.V.  
  
Panter och säkerheter, Nederländerna
Företaget SGG BV är tillsammans med Sensys Gatso Managed Services BV och Gatsometer BV gemensamt ansvarig för kredit- och garantifacili-
teterna från Rabobank.  
Företaget har ett avtal om skuldsättnings- och räntetäckningsgrad och absolut EBITDA med banken, vilket måste uppfyllas varje räkenskapsår 
enligt kreditfacilitetsavtalet.  
Pantsättning av befintliga och framtida kundfordringar/ som uppstår från handel och verksamhet, lager – inklusive maskiner och transportfor-
don – hos Sensys Gatso Group BV, FDFJ BV, Gatso Australia Pty Ltd, Sensys Gatso Managed Services BV, Gatso USA Inc., Gatsometer BV and 
Gatsometer Europa BV.  
Pantsättning av anspråk som uppstår från kreditförsäkringar för Sensys Gatso Group BV, FDFJ BV, Gatso Australia Pty Ltd, Sensys Gatso Mana-
ged Services BV, Gatso USA Inc., Gatsometer BV and Gatsometer Europa BV.  
Underordnande av lån V.O.F. PTF Groep med ett minimum av 2,0 miljoner euro. 

åtagande i dotterbolag
inköpsskyldigheter
Företaget har ingått följande inköpsskyldighetsavtal för varor.
 

Not 24 Händelser efter balansdagen
Efter årets utgång har styrelsen beslutat att genomföra ett transformeringsprogram som omfattar den nederländska och svenska verksamheten 
i syfte att minska kostnaderna och förbättra kapitaleffektiviteten, samt omvandla organisationen till ett fokuserat mjukvaru- och tjänsteföretag.

Kostnaden för programmet uppskattas till 30 Mkr. Uppskattad årlig kostnadsbesparing uppgår till 20 Mkr, och nettorörelsekapitalet kommer att 
minska med 30 Mkr. Programmet får full effekt under första kvartalet 2017. 

Programmets slutliga resultat beror på resultatet från förhandlingarna med lokal fackklubb och berörda fackförbund. 

Styrelsen föreslår att ingen utdelning görs för 2015 (0).

Det har efter balansdagen fram till denna årsredovisnings undertecknande, utöver vad som angetts ovan, ej framkommit någon väsentlig händelse 
eller information om förhållandena på balansdagen eller därefter, vare sig gynnsam eller ogynnsam, som föranleder några ytterligare upplysningar.
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Not 25 Risker
Riskhantering är en del av all affärsverksamhet och syftar till att iden-
tifiera, utvärdera, hantera och rapportera väsentliga risker. Koncernens 
riskhantering innefattar såväl risker i enskilda projekt, operativa risker, 
risken att inte efterfölja lagar och regelverk, såsom riskerna i den finan-
siella rapporteringen. Marknadsrisker omfattar bland annat ekonomiska 
förhållanden, trender, kundutveckling, leverantörsberoende, politiska 
beslut och konkurrens. Risker omfattar även teknisk utveckling och 
produktionsstörningar samt förmågan att attrahera och behålla nyckel-
personer. Finansiella risker inkluderar bland annat befintlig finansiering, 
möjlighet till framtida finansiering, valutarisker och ränterisker. Legala 
risker utgörs av lagstiftning och regelverk, försäkringar, myndigheter, 
kontrollorgan samt tvister och skadeståndskrav. Risker som hanteras 
väl kan leda till möjligheter och vara värdeskapande, medan risker som 
inte hanteras rätt kan leda till skador och onödiga kostnader för företa-
get. Därför är förmågan att identifiera riskfaktorer och hantera risker en 
viktig del i den operativa verksamheten.

FiNANSiELLA RiSKER
Sensys Gatso är genom sin internationella verksamhet exponerat för 
finansiella risker på grund av förändringar av valutakurser och ränteni-
våer samt likviditets-, finansierings- och kreditrisker. Koncernens policy 
för hantering av finansiella risker har utarbetats av styrelsen och utgör 
ett ramverk för riskhantering.

VALUtARiSKER
Med valutarisker avses riskerna för att valutakursförändringar får ne-
gativa effekter på Sensys Gatsos resultaträkning, balansräkning och/
eller kassaflöde. Valutarisk uppstår när framtida affärstransaktioner el-
ler redovisade tillgångar eller skulder uttrycks i en valuta som inte är 
koncernens funktionella valuta.

transaktionsexponering
I koncernens internationella verksamhet betalar vissa kunder i sina egna 
valutor, vilket innebär att koncernen utsätts för transaktionsrelaterade 
valutarisker. Den här typen av valutarisk uppstår också i samband med 
import av råvaror och komponenter i en valuta som inte är koncernens 
funktionella valuta.
Koncernens policy är att väsentliga nettoflöden ska säkras.  Inkomman-
de flöden eller utländska valutor ska användas till betalningar i samma 
valuta.

Omräkningsexponering
Valutarisk uppstår även vid omräkning av utländska nettotillgångar 
och resultat, så kallad omräkningsexponering. Denna valutarisk avser 
huvudsakligen omräkningen av utländska dotterföretags resultat- och 
balansräkningar. Resultatet i ett utländskt dotterbolag räknas om till 
svenska kronor baserat på genomsnittskursen för varje månad. Expone-
ringen av koncernens nettotillgångar i utlandet har ökat i förhållande 
till tidigare år på grund av förvärvet av Gatso Beheer BV.
Koncernens riskexponering i utländsk valuta vid utgången av 2015, 
uttryckt i svenska kronor (Tkr)  var följande;

EURO USD SEK AUD
Kundfordringar 18 982 753 901
Lån inom Gruppen/Aktieägare 581 0 0
Finansiella fordringar 938 63 1 174

20 501 816 2 075
Banklån -1 729 0 -43 750 0

Lån inom Gruppen/Aktieägare -72 540 -15 357 0
Leverantörsskulder -4 311 -145 -906
Andra finansiella skulder -227 -123 -187

-78 807 -15 625 -43 750 -1 093

Som framgår av exponeringstabellen ovan, är koncernen främst expo-
nerad för förändringar i växelkursen EUR/SEK.

Påverkan på  
resultatet före skatt

Påverkan på andra kom-
ponenter i eget kapital

Tkr 2015 2014 2015 2014
EUR/SEK valutakurser + 10% -41 545 n/a 14 217 n/a
USD/SEK valutakurser + 10% -9 648 n/a 8 838 n/a
AUD/SEK valutakurser + 5 % 233 558 n/a

Störst exponering för förändring finns i växelkursen EUR/SEK, men även 
USD/SEK är känslig för förändring i växelkursen, vilket kan påverkar det 
eget kapitalet, särskilt som Bolaget, sedan förvärvet av Gatso Beheer BV, 
har goodwill och andra inmaterialla anläggningstillgångar i lokal valuta.
Resultatet är mer känsligt för förändringar i EUR kursen 2015 jämfört 
med 2014 på grund av ökad upplåning i Eur. Härtill har Bolaget har inga 
valutaterminer som kan påverka Eget Kapital. Koncernens exponering för 
andra valutakursförändringar är inte väsentlig.

RÄNtERiSKER
Sensys innehar inte några väsentliga räntebärande tillgångar varför 
koncernens intäkter och kassaflöde från den löpande verksamheten i 
allt väsentligt är oberoende av förändringar i marknadsräntor. Sensys 
ränterisk för räntebärande tillgångar ska regleras genom att likvida 
medel placeras på ett icke spekulativt sätt och med en förfallotid-
punkt som matchar koncernens kända utflöden och/eller amortering 
av skulder. Koncernens ränterisk blir högre i samband med långristig 
upplåning. Målet är att begränsa ränterisken i koncernens räntebärande 
skulder. På balansdagen hade koncernen 214,7 Mkr (0) i räntebärande 
skulder, och de likvida medlen uppgick till 76,2 Mkr (80,5) .
Upplåning som görs med rörlig ränta utsätter koncernen för ränterisk 
avseende kassaflöde. Upplåning som görs med fast ränta utsätter kon-
cernen för ränterisk avseende verkligt värde. Under 2015 bestod kon-
cernens upplåning till största delen av lån med tre månaders fast ränta.
Om räntorna på upplåning i svenska kronor per den 31 december 2015 

varit 10 punkter högre/lägre men alla andra variabler konstanta, hade 
vinsten före skatt för räkenskapsåret varit 1,8 Mkr (0) högre/lägre, hu-
vudsakligen som en effekt av högre/lägre räntekostnader för upplåning 
med rörlig ränta.
Koncernen har inga marknadsnoterade finansiella instrument.

LiKViDitEtS- OCH FiNANSiERiNgSRiSKER
Med finansieringsrisk avses riskerna med befintlig och framtida finan-
siering, refinansiering av förfallna lån eller svårigheter att uppta ex-
terna lån. Med likviditetsrisk avses risken att inte kunna uppfylla betal-
ningsförpliktelser då de förfaller till följd av otillräcklig likviditet. Båda 
dessa risker hanteras genom att bolaget löpande upprättar kassaflö-
desprognoser. Företaget har standariserade villkor gentemot bankerna, 
såsom skuldsättningsgrad, nivåer av EBITDA och vissa restriktioner för 
nya investeringar. 
Styrelsen följer noga rullande prognoser för bolagets likviditetsreserv 
för att säkerställa att bolaget har tillräckligt med kassamedel för att 
möta behovet i den löpande verksamheten. Nedanstående tabell visar 
koncernens finansiella skulder som kommer att regleras netto, uppde-
lade efter den tid som på balansdagen återstår fram till den avtalsen-
liga förfallodagen. De belopp som anges i tabellen är de avtalsenliga, 
odiskonterade kassaflödena. De belopp som förfaller inom 12 månader 
överensstämmer med bokförda belopp eftersom diskonteringseffekten 
är obetydlig.

Från den 31 december 2015 Mindre 
än 1 år

Mellan 
1 och 

2 år

Mellan 
2 och 

5 år

Mer än 
5 år

Banklån 80 375 18 750 0 0
Leverantörsskulder och övriga 
skulder 

56 401 0 0 0

Skulder till aktieägare 43 603 12 663 59 840 19 550
Summa 180 379 31 413 59 840 19 550

Från den 31 december 2014

Banklån 0 0 0 0
Leverantörsskulder och övriga 
skulder

11 207 0 0 0

Summa 11 207 0 0 0

KREDitRiSKER
Kreditrisker definieras som risken för förlust om de motparter, med 
vilka koncernen har investerat likvida medel, inte lyckas fullgöra sina 
förpliktelser. Kreditrisker undviks i stor utsträckning genom en effektiv 
kreditprövning/-bevakning av befintliga och potentiella kunder samt i 
vissa fall genom förskottsbetalningar alternativt betalning mot rem-
burs. Koncernens tillgångar redovisas i balansräkningen efter avdrag 
för avsättning för förväntade kreditförluster. Kreditrisken är begränsad 
till det bokförda värdet för varje finansiell tillgång.
En reservering på sammanlagt 22,0 Mkr (0) har gjorts för kundford-
ringar som inte väntas inkomma.

KAPitALRiSKER
Företagets mål i fråga om kapitalstrukturen är att trygga koncernens 
förmåga att fortsätta sin verksamhet, så att den kan fortsätta att ge-
nerera avkastning till aktieägarna och nytta för andra intressenter samt 
upprätthålla en optimal kapitalstruktur för att hålla nere kapitalkost-
naderna.
För att upprätthålla eller justera kapitalstrukturen, kan koncernen 
ändra utdelningen till aktieägarna, återbetala kapital till aktieägarna, 
utfärda nya aktier eller sälja tillgångar för att minska skulderna. Den 
31 december 2015 var förhållandet mellan skulder och eget kapital 78 
procent (86).

OPERAtiVA RiSKER
För Sensys Gatso ligger en stor del av den operativa risken i hanteringen 
av varje enskilt projekt. Sensys Gatso jobbar aktivt med att integrera 
riskhanteringen i varje enskilt kundprojekt, och till sin hjälp har man 
det egenutvecklade verktyget Risk Assessment Analysis. Verktyget ger 
möjlighet att identifiera, hantera och i nödvändiga fall acceptera och 
begränsa de risker som finns i varje enskilt projekt. Det är projektle-
darens ansvar att genomföra Risk Assessment Analysis och därefter 
löpande följa upp och rapportera viktiga frågor. Därutöver, för större 
projekt, utses en person från ledningsgruppen till projektets ”sponsor” 
och kontaktperson för regelbundna rapporter från projektledaren.
Dessutom är varje avdelningschef ansvarig för att driva och utveckla sitt 
respektive ansvarsområde, vilket innebär att identifiera möjligheter och 
hot samt löpande följa upp verksamheten.
Slutligen fungerar ledningsgruppens möten som forum för diskussioner 
för utgångspunkt till operativa beslut, för att på så vis stärka riskhan-
teringen i sin helhet.

PRiSRiSK
Prisrisker beträffande koncernens verksamhet finns huvudsakligen vid 
inköp av material som används i tillverkningen. Koncernens exponering 
för prisrisker i fråga om finansiella instrument är minimal.

FÖRSÄKRiNgAR
Koncernen har ett fullgott försäkringsskydd som omfattar bland annat 
egendom, produktansvar, avbrott, transporter samt försäkringar för 
styrelse och VD.

it-SÄKERHEt
Allt eftersom datorstödd teknik får allt större utrymme inom företagen 
ökar också säkerhetskraven. Den funktionella säkerheten hos databaser 
och e-postservrar säkerställs med hjälp av daglig backup. Internetför-
bindelsen är av fast karaktär och har helt isolerats från det övriga nät-
verket med hjälp av hårdvarubrandväggar. Åtkomsten via publika nät är 
säkrad med säkerhetsdosor. Användningen regleras genom grupptill-
hörighet och rättigheter som baseras på faktiska uppgifter och roller 
inom företaget.
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Samtliga belopp anges i Tkr om inget annat anges.

Not 26 Totalomsättning
Nettoomsättningen per region 2015 2014
Sverige 114 616 121 349
övriga Europa 8 719 8 399
USA 2 223 6 719
Mellanöstern 56 535 20 241
övriga världen 8 191 3 872
Summa 190 284 160 580

Företaget har under 2015 haft två kunder vars andel av företagets totala nettoomsättning överskridit 10 procent. Dessa två kunder är svenska 
Trafikverket, med 114,6 Mkr ochTradeson Limited med 20,6 Mkr. Under 2014 var denna kund svenska Trafikverket (121,0 Mkr).

Not 27 Transaktioner med aktieägare
Kortfristiga skulder till aktieägare 2015 2014

Ingående skulder 0 0
Förändring under året 36 560 0
Utgående skulder 36 560 0

Långfristiga skulder till aktieägare 2015 2014
Ingående 0 0
Förändring under året 58 466 0
Utgående långfristiga skulder 58 466 0

Säljaren har utställt  en revers om 64,8 Mkr (6,84 MEUR baserat på Riksbankens EUR/SEK-kurs den 30 juli 2015). Reversen löper i sju år och ska amorteras i fem 
rater, 28,4 Mkr (3 MEUR) den 31 juli 2018, 9,5 Mkr (1 MEUR) år fyra, fem och sex efter affärens genomförande, samt 7,9 Mkr (0,8 MEUR) sju år efter affärens 
genomförande. Under vissa förutsättningar har säljarna rätt att erhålla en tilläggsköpeskilling om maximalt 37,9 Mkr (4 MEUR), vilken kan förfalla till betalning 
tidigast under 2016.

Not 28 Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Av moderbolagets samtliga intäkter från rörelsen avser 2,7 Mkr (0) ersättningar från dotterföretag för utförda tjänster. Av moderbola-
gets administrativa kostnader avser 0,9 Mkr ersättningar till dotterföretag för köpta tjänster. I övrigt har inga inköp skett mellan mo-
derbolaget och dotterbolag eller andra närstående. Ersättningar till styrelse, VD och andra ledande befattningshavare framgår av not 2.

Fordringar hos dotterbolag 2015 2014

Ingående fordringar 0 0
Förändring under året 2 725 0
Utgående fordringar 2 725 0

övriga långfristiga fordringar, dotterbolag 2015 2014
Ingående engagemang 0 0
Förändring under året 2 500 0
Utgående engagemang 2 500 0

Verkligt värde på koncernens finansiella anläggningstillgångar överensstämmer med bokfört värde.

Skulder till dotterbolag 2015 2014

Ingående skulder 0 0
Förändring under året 865 0
Utgående skulder 865 0

övriga långfristiga skulder 2015 2014
Ingående engagemang 0 0
Förändring under året 0 0
Utgående engagemang 0 0

Verkligt värde på koncernens finansiella anläggningstillgångar överensstämmer med bokfört värde. Prissättning av transaktioner, såsom inköp 
och försäljning av varor och tjänster, mellan koncernföretag är marknadsmässiga.

Noter,
moderbolaget
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Not 29 Kostnader fördelade på kostnadsslag
2015 2014

Kostnad för sålda varor 78 184 62 628

Kostnader för ersättningar till anställda (not 2) 44 262 42 264

Avskrivningar och nedskrivningar 811 866

Lokalkostnader 2 860 2 779

Försäljningskostnader 9 567 5 783

Transportkostnader 2 007 2 087

Externa tjänster 6 365 2 413

Kontorskostnader 2 406 965

Kostnader för forskning och utveckling 301 649

övriga kostnader 7 337 5 593

Summa 154 100 126 027

Not 30 Immateriella tillgångar
Distributionsavtal

2015 2014
Ingående kostnader 1 012 462
Förvärv 0 550
Utgående ackumulerad kostnad 1 012 1 012
Ingående avskrivningar -737 -370
Periodens avskrivningar -275 -367
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 012 -737
Bokfört värde 0 275

Not 31 Anläggningstillgångar
Förbättringsutgift 

på annans fastighet
Maskiner och  

andra tekniska 
anläggningar

Inventarier Motorfordon

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 0 0 3 146 2 346 2 770 2 333 438 0
Förvärv 871 0 0 800 155 437 0 438
Avyttringar 0 0 0 0 0 0 0 0
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 871 0 3 146 3 146 2 925 2 770 438 438

Ingående ackumulerad avskrivning 0 0 -1 933 -1 761 -1 248 -1 030 -109 0
Avyttringar 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivning för perioden 0 0 -160 -172 -230 -218 -147 -109
Utgående ackumulerad avskrivning 0 0 -2 093 -1 933 -1 478 -1 248 -256 -109

Ingående ackumulerad nedskrivning 0 0 -573 -573 -1 270 -1 270 0 0

Utgående ackumulerad nedskrivning 0 0 -573 -573 -1 270 -1 270 0 0

Bokfört värde 871 0 480 640 177 252 182 329

Not 32 Operationella leasingavtal
Företaget har ingått i följande operationella leasingavtal:

Maskiner och  
andra tekniska 

anläggningar
Fastigheter

2015 2014 2015 2014
Hyresbetalningar för året 1 172 989 2 636 2 498
Minimileaseavgifter som förfaller inom 1 år 855 794 2 566 2 566
Minimileaseavgifter som förfaller inom 1–5 år 650 1 355 10 585 10 172
Minimileaseavgifter som förfaller efter 5 år 0 0 12 000 14 400

Det nuvarande hyresavtalet har sagts upp med verkan från 2017-02-28. Nytt hyresavtal är tecknat med ny hyresvärd och löper under tio år med 
möjlighet till förlängning.

Leasing för maskiner, anläggningar och inventarier avser kopiatorer och motorfordon. Leasingtiden är mellan tre och fem år och leasetagaren har 
därefter möjlighet att förvärva leasingobjektet, vilket sannolikt kommer att ske. Variabla utgifter finns ej.

Not 33 Varulager
2015 2014

Anskaffningsvärden 38 686 41 664
Justering av lagervärde -17 499 -23 761
Bokfört värde 21 187 17 903
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Not 34 Aktier och andelar i dotterföretag
2015 2014

Ingående anskaffningsvärde 50 50
Årets förvärv 395 862 0
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 395 862 50
Bokfört värde 395 912 50

Information om helägda dotterbolag, deras organisationsnummer och säten.

Dotterbolag Organisationsnummer Säte Antal aktier Bokfört värde
2015 2014

SENSYS International AB 556811-3376 Jönköping 50 50 50
Sensys Traffic KK 0110-001-101894 Tokyo 100 34
Gatso Beheer BV 34065996 Amsterdam 3 598 395 828
Dotterdotterbolag Organisationsnummer Säte Antal aktier
Gatsometer B.V. 34065996 Haarlem, NL 500
Gatsometer Europa B.V. 34077170 Haarlem, NL 400
Sensys Gatso Managed Services B.V. 34064750 Haarlem, NL 400
Gatso Australia Pty Ltd.  ABN20086 166494 Sydney, AUS 1 000
Gatso Deutschland GmbH HRB 67669 Hilden, DE 25 000
FDFJ B.V. 34279593 Aerdenhout, NL 50 000
FDFJ Inc. 4375982 Dover Delaware, USA 100
Gatso USA Inc. 4375979 Dover Delaware, USA 80
Gatso Asia Ltd. 1196483 Hong Kong, HK 1
Gatso Canada BC1009998 Alberta, CA 10 000

Not 35 Eget kapital i bolag
Aktiekapital

Aktiekapitalet i Sensys Gatso Group AB uppgår till 32 857 754 kr (27 061 716), fördelat på 657 155 077 (541 243 314) aktier. Kvotvärdet, 
tidigare nominellt värde, är 0,05 kr per aktie. Samtliga aktier har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Varje aktie berättigar till en 
röst. Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för hela antalet av honom/henne ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. 
Aktiekapitalet och antalet aktier har sedan den 1 januari 1995 utvecklats enligt följande: 

År Transaktion
ökning av  

antalet aktier
ökning av aktie-

kapitalet (kr)
Totalt  

aktiekapital (kr) Antal aktier
Aktiens nominella 

belopp (kr) 
1995 Ingående värden 50 000 500 100
1997 Fondemission 500 50 000 100 000 1 000 100
1998 Split 1 000:1 999 000 100 000 1 000 000 0,10
1998 Fondemission 4 000 000 400 000 500 000 5 000 000 0,10
1998 Nyemission 1 025 000 102 500 602 500 6 025 000 0,10
1999 Nyemission 4 065 999 406 600 1 009 100 10 090 999 0,10
2000 Fondemission 1 009 100 2 018 200 10 090 999 0,20
2000 Split 4:1 30 272 997 2 018 200 40 363 996 0,05
2000 Utbyte konvertibler 5 888 218 294 411 2 312 611 46 252 214 0,05
2000 Nyemission 10 068 556 503 428 2 816 039 56 320 770 0,05
2001 Utbyte konvertibler 101 776 5 089 2 821 128 56 422 546 0,05
2002 Nyemission 79 787 095 3 989 355 6 810 483 136 209 641 0,05
2003 Nyemission 34 781 829 1 739 091 8 549 574 170 991 470 0,05
2004 Inlösen optioner 360 000 18 000 8 567 574 171 351 470 0,05
2004 Nyemission 3 171 909 158 595 8 726 169 174 523 379 0,05
2004 Nyemission 35 783 672 1 789 184 10 515 353 210 307 051 0,05
2005 Inlösen optioner 3 620 000 181 000 10 696 353 213 927 051 0,05
2006 Inlösen optioner 2 000 000 100 000 10 796 353 215 927 051 0,05
2010 Nyemission 71 975 683 3 598 784 14 395 137 287 902 734 0,05
2012 Nyemission 191 935 152 9 596 757 23 991 894 479 837 886 0,05
2013 Inlösen optioner 30 909 453 1 545 473 25 537 367 510 747 339 0,05
2013 Inlösen optioner 30 486 975 1 524 349 27 061 716 541 234 314 0,05
2015 Apportemission 115 920 763 5 796 038 32 857 754 657 155 077 0,05

Not 36 Kundfordringar
2015 2014

Åldersanalys av utestående kundfordringar
Ej förfallna kundfordringar 19 262 33 146

Förfallna kundfordringar utan nedskrivningsbehov:

< 3 månader 8 423 741
3–12 månader 6 781 470
< 12 månader 2 119 0

36 585 34 357
Företagets kunder är i huvudsak bolag inom offentlig verksamhet med god kreditvärdighet. Företaget har historiskt sett haft mycket begränsade 
förluster på kundfordringar.
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Förfallna kundfordringar med nedskrivningsbehov:

2015 2014

< 3 månader 0 0
3–12 månader 0 0
< 12 månader 1 241 0

Reserv för osäkra kundfordringar -1 241 0
Bokfört värde 36 585 34 357

Förändring i reserv för osäkra kundfordringar

2015 2014
Ingående reserv 0 7
Konstaterade förluster 0 -7
Årets reservering 1 241 0
Utgående reservering 1 241 0

Not 37 Resultat från finansiella investeringar
Räntor och liknande resultatposter 2015 2014
Ränteintäkter på banktillgodohavanden 47 399
Valutakurseffekter 3 983 157
övriga finansiella intäkter 4 6
Summa finansiella intäkter 4 034 562

Räntekostnader på finansiella skulder 2015 2014
Räntekostnader -661 0
Valutakurseffekter -1 014 -45
Summa finansiella kostnader -1675 -45

Not 38 Checkräkningskredit och annan upplåning
Avtalad checkräkningskredit uppgick vid årets slut i koncernen till 25 Mkr (0) för moderbolaget.

2015 2014
Moderbolagets räntebärande upplåning
Förfallotider för långsiktiga lån:
Inom ett år, SEK 25 000 0
Inom ett år,  EURO 36 560
Mellan två och fem år 77 216 0
Summa 138 776 0
Genomsnittlig räntekostnad på upplåning:
Långfristig upplåning, SEK 661 0
Långfristig upplåning, EUR 0 0
Summa 661 0

Not 39 Skatt på årets resultat
2015 2014

Aktuell skatt 0 0
Uppskjuten skatt -6 348 -7 776
Summa -6 348 -7 776

Skillnad mellan koncernens skattekostnad och skattekostnad baserad på gällande skattesats 
Redovisat resultat före skatt 38 543 35 070
Skatt 22 % (22) -8 479 -7 715
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -49 -62
Skatteeffekt av ej avdragsgilla intäkter 2 180 1
Effekt av ej redovisad skattefordran avseende underskottsavdrag 0 0
Skatt på årets resultat enligt resultaträkningen -6 348 -7 776

 
Den 31 december 2015 var företagets beräknade outnyttjade skattemässiga underskottsavdrag 125 114 Tkr (147 862).
I årsredovisningen har de totala skattemässiga förlusterna 2005 och fram till första kvartalet 2012 redovisats som en tillgång.
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Temporära skatteskillnader

Uppskjuten skattefordran 2015 2014
Ackumulerade underskottsavdrag 21 104 26 075
Temporära skillnader avseende varulager 3 850 5 227

24 954 31 302

Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga,  
mot vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas. I fall där företaget har redovisat förluster under de senaste åren, redovisas uppskjuten  
skattefordran avseende tidigare underskott endast i den mån det finns övertygande omständigheter som talar för att de kommer att nyttjas mot 
framtida skattemässiga överskott. Företaget har en omfattande budgetprocess som visat sig ha god träffsäkerhet. Vidare föreligger verifierbara 
omständigheter i form av inneliggande orderstock och avtal med kunder.

Not 40 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2015 2014

Förutbetald leasing 234 247
Förutbetald hyra 933 621
övriga poster 1 726 762
Summa 2 893 1 630

Not 41 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2015 2014

Upplupna löner 4 949 3 701
Semesterlöneskuld 4 111 3 969
Sociala avgifter 3 459 3 114
Upplupna räntekostnader 228 0
Upplupna styrelsearvoden 1 129 0
övriga skulder 808 2 863
Summa 14 684 13 647

Not 42 Avsättning för garantikostnader
2015 2014

Garantiavsättning 0–360 dagar 5 115 2 856
Garantiavsättning > 360 dagar 2 029 2 221
Summa 7 144 5 077

Not 43 Revisionsarvoden och ersättning för relaterade kostnader
2015 2014

PwC
Revisionsuppdrag 1 144 220
Rådgivande revision 556 25
Skatterådgivning 436 105
övriga uppdrag 1 656 133
Summa 3 792 483

Not 44 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter 2015 2014
Företagsinteckningar 30 000 18 500
Summa ställda säkerheter 30 000 18 500

Ställda ansvarsförbindelser 2015 2014
Garantier, kunder myndigheter 10 000 10 000
Summa ställda ansvarsförbindelser 10 000 10 000

Bolaget har under 2013 placerat 10 Mkr i spärrade medel i bank, utgörande fullgörandegaranti i kontraktet med Trafikverket. Garantin löper ut i 
juli 2016.

Not 45 Moderbolag
Moderbolagets namn är Sensys Gatso Group Aktiebolag. Bolaget är ett aktiebolag, registrerat i bolagsregistret, med säte i Jönköpings län, Jönkö-
pings kommun, med organisationsnummer 556215-4459. Företagets besöksadress är Vasavägen 3c, Jönköping, Sverige.

Sensys Gatso Group AB är moderbolaget i Sensys Gatso Group, som är världsledande leverantör av trafiksäkerhetslösningar. Koncernen utvecklar, 
tillverkar och saluför trafiksäkerhetssystem vars huvudsakliga användningsområde är hastighets- och trafikljusövervakning. Vid årsslutet hade 
Sensys Gatso Group AB 23 471 aktieägare. Tillsammans innehar de tio största aktieägarna 37,3 procent (41,2) av de utestående aktierna.
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med  
internationella redovisningsstandarder, IFRS sådana de antagits av EU och ger en rättvisande bild av koncernens 

ställning och resultat. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger en rättvisande  
bild av moderbolagets ställning och resultat.

Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över utvecklingen av  
koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och  

osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.  

Resultat- och balansräkning kommer att föreläggas årsstämman den 19 maj 2016 för fastställelse.

Jönköping, 25 april 2016

  

  

Vår revisionsberättelse har lämnats den 25 april 2016. 

Martin Odqvist (huvudansvarig)

Auktoriserad revisor

Magnus Brändström

Auktoriserad revisor

Gunnar Jardelöv
Styrelseordförande

Ingemar Skogö
Styrelseledamot

Karin Ahl
Styrelseledamot

Helena Nordman-Knutson
Styrelseledamot

Claes Ödman
Styrelseledamot

Jochem Garritsen
Styrelseledamot

Torbjörn Sandberg
Verkställande direktör



Sensys Gatso Group AB - Årsredovisning 2015
57

Rapport om årsredovisningen och  
koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovis-
ningen och koncernredovisningen för Sen-
sys Gatso Group AB (publ.) för år 2015 med 
undantag för bolagsstyrningsrapporten på 
sidorna 16-21. Bolagets årsredovisning och 
koncernredovisning ingår i den tryckta ver-
sionen av detta dokument på sidorna 12-56.

Styrelsens och verkställande direktörens 
ansvar för årsredovisningen och koncern-
redovisningen
Det är styrelsen och verkställande direk-
tören som har ansvaret för att upprätta 
en årsredovisning som ger en rättvisande 
bild enligt årsredovisningslagen och en 
koncernredovisning som ger en rättvi-
sande bild enligt International Financial 
Reporting Standards, såsom de antagits av 
EU, och årsredovisningslagen, och för den 
interna kontroll som styrelsen och verkstäl-
lande direktören bedömer är nödvändig för 
att upprätta en årsredovisning och koncern-
redovisning som inte innehåller väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oe-
gentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredo-
visningen och koncernredovisningen på 
grundval av vår revision. Vi har utfört re-
visionen enligt International Standards on 
Auditing och god revisionssed i Sverige. 
Dessa standarder kräver att vi följer yrkes-
etiska krav samt planerar och utför revisio-
nen för att uppnå rimlig säkerhet att års-
redovisningen och koncernredovisningen 
inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åt-
gärder inhämta revisionsbevis om belopp 
och annan information i årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Revisorn väljer 
vilka åtgärder som ska utföras, bland annat 
genom att bedöma riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen och kon-
cernredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. Vid denna risk-
bedömning beaktar revisorn de delar av 
den interna kontrollen som är relevanta för 
hur bolaget upprättar årsredovisningen och 
koncernredovisningen för att ge en rättvi-
sande bild i syfte att utforma gransknings-
åtgärder som är ändamålsenliga med hän-
syn till omständigheterna, men inte i syfte 
att göra ett uttalande om effektiviteten i 
bolagets interna kontroll. En revision inne-
fattar också en utvärdering av ändamålsen-

ligheten i de redovisningsprinciper som har 
använts och av rimligheten i styrelsens och 
verkställande direktörens uppskattningar 
i redovisningen, liksom en utvärdering av 
den övergripande presentationen i årsredo-
visningen och koncernredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhäm-
tat är tillräckliga och ändamålsenliga som 
grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisning-
en upprättats i enlighet med årsredovis-
ningslagen och ger en i alla väsentliga av-
seenden rättvisande bild av moderbolagets 
finansiella ställning per den 31 december 
2015 och av dess finansiella resultat och kas-
saflöden för året enligt årsredovisningsla-
gen. Koncernredovisningen har upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger 
en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av koncernens finansiella ställning per 
den 31 december 2015 och av dess finansiel-
la resultat och kassaflöden för året enligt In-
ternational Financial Reporting Standards, 
såsom de antagits av EU, och årsredovis-
ningslagen. Våra uttalanden omfattar inte 
bolagsstyrningsrapporten på sidorna 16-21. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovis-
ningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman faststäl-
ler resultaträkningen och balansräkningen 
för moderbolaget och koncernen.

Rapport om andra krav enligt lagar och an-
dra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen 
och koncernredovisningen har vi även ut-
fört en revision av förslaget till dispositio-
ner beträffande bolagets vinst eller förlust, 
samt styrelsens och verkställande direk-
törens förvaltning för Sensys Gatso Group 
AB (publ.) för år 2015. Vi har även utfört en 
lagstadgad genomgång av bolagsstyrnings-
rapporten.

Styrelsens och verkställande direktörens 
ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för försla-
get till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust, och det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret 
för förvaltningen enligt aktiebolagslagen 
samt att bolagsstyrningsrapporten på si-
dorna 16-21 är upprättad i enlighet med års-
redovisningslagen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala 
oss om förslaget till dispositioner beträf-
fande bolagets vinst eller förlust och om 
förvaltningen på grundval av vår revision. 
Vi har utfört revisionen enligt god revi-
sionssed i Sverige. Som underlag för vårt 
uttalande om styrelsens förslag till dispo-
sitioner beträffande bolagets vinst eller för-
lust har vi granskat om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om an-
svarsfrihet har vi utöver vår revision av års-
redovisningen och koncernredovisningen 
granskat väsentliga beslut, åtgärder och 
förhållanden i bolaget för att kunna bedö-
ma om någon styrelseledamot eller verk-
ställande direktören är ersättningsskyldig 
mot bolaget. Vi har även granskat om någon 
styrelseledamot eller verkställande direk-
tören på annat sätt har handlat i strid med 
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen el-
ler bolagsordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhäm-
tat enligt ovan är tillräckliga och ändamåls-
enliga som grund för våra uttalanden.

Därutöver har vi läst bolagsstyrningsrap-
porten och baserat på denna läsning och 
vår kunskap om bolaget och koncernen an-
ser vi att vi har tillräcklig grund för våra ut-
talanden. Detta innebär att vår lagstadgade 
genomgång av bolagsstyrningsrapporten 
har en annan inriktning och en väsentligt 
mindre omfattning jämfört med den inrikt-
ning och omfattning som en revision enligt 
International Standards on Auditing och 
god revisionssed i Sverige har. 

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar 
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberät-
telsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

En bolagsstyrningsrapport har upprättats, 
och dess lagstadgade information är fören-
lig med årsredovisningens och koncernre-
dovisningens övriga delar.

Jönköping den 25 april 2016 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Martin Odqvist
Auktoriserad revisor 
Huvudansvarig revisor

Magnus Brändström
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse
Till årsstämman i Sensys Gatso Group AB (publ.), org.nr 556215-4459  
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Sensys Gatso Group AB (publ) publicerar följande ekono-
misk information:
» Första kvartalet 2016, 19 maj
» Andra kvartalet 2016, 25 augusti
» Tredje kvartalet 2016, 24 november
Årsredovisning och övriga rapporter finns tillgängliga på 
vår webbplats på www.sensysgatso.com och kan också 
beställas direkt från Sensys Gatso.

Årsstämma
Sensys Gatso håller ordinarie årsstämma den 19 maj 2016 
kl. 15.00 på Elite Stora Hotellet, Hotellplan, Jönköping.

Rätt att delta i årsstämman
För att få delta i Sensys Gatsos årsstämma måste ak-
tieägare, senast den 13 maj 2016, vara registrerade i den av 
Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Dessutom måste 
de, senast den 13 maj 2016, anmäla sin avsikt att delta i 
årsstämman.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, 
för att ha rätt att delta i årsstämman och utöva sin rösträtt, 
tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omreg-
istrering ombesörjs av förvaltaren/banken och ska vara 
verkställd hos Euroclear Sweden AB den 13 maj 2016.

Anmälan
Anmälan om deltagande i årsstämman ska göras till Sen-
sys Gatso senast den 13 maj kl. 12.00, via post:
Sensys Gatso Group AB 
Box 2174 
550 02 Jönköping
via telefon: +46 (0)36-34 29 98 
via fax: +46 (0)36-12 56 99 
eller via e-post: info@sensys.se

Nomineringskommittéer Revisionsutskott
Till följd av bolagets storlek har bedömningen gjorts att 
inget speciellt revisionsutskott är nödvändigt.

Ersättningsutskott
Inget särskilt ersättningsutskott utses inom bolaget. 
Frågor avseende ersättning till verkställande direktör 
hanteras av styrelsens ordförande och stäms av med övri-
ga styrelsemedlemmar.
Beslut om ersättningar till övriga medarbetare i ledande 
ställningar tas av verkställande direktören i samråd med 
styrelsens ordförande.

Aktieägarinformation

Valberedning
Valberedningen utarbetar förslag till årsstämman av-
seende val av och arvode till styrelseledamöter och re-
visorer. Valberedningen sammanträder vid behov, dock 
minst en gång årligen. Valberedningen i Sensys Gatso 
Group AB (publ) består sedan årsstämman den 16 april 
2013 av följande ledamöter:

Pehr-Olof Malmström, Danske Capital AB (ordförande)
Box 7253 
Kungsträdgårdsgatan 16 
103 92 Stockholm 
T +46 752 48 1954 
E-post: pmail@danskecapital.com

Gunilla Nyström, AMF fonder 
T +46 (0)70-281 74 60 
E-post: gunilla.nystrom@amf.se

Jan Johansson, för Midway och andra 
T +46 (0)8-149502 or +46 (0)706-709047 
E-post: jjfab@telia.com

Timo Gatsonides, för eget innehav 
T +31 6 22 775 901 
E-post: t.gatsonides@sensysgatso.com

Gunnar Jardelöv, som styrelseordförande 
T +46 (0)708-348 148 
E-post: gunnar@contigoab.com

Eventuella förslag till valberedningen ska lämnas in till 
ordförande  Pehr-Olof Malmström.

Kontakt för ekonomisk information
Chief Financial Officer Niki Gatsonides 
T +31 6 22 775 901 
E-post: n.gatsonides@sensysgatso.com
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Sensys Gatsos webbplats 
– www.sensysgatso.com – 
innehåller detaljerad och 
uppdaterad information 
om ekonomi. På webbplat-
sen finns också en pren-
umerationstjänst för den 
som önskar prenumerera 
på pressmeddelanden och 
rapporter via e-post.

Adresser

Sensys Gatso Group AB
Vasavägen 3c, SE-554 54 Jönköping
Box 2174, SE-550 02 Jönköping
Sverige
T +46 36 34 29 80
E-post:  info@sensys.se
Organisationsnummer 556215-4459
VAT-nummer SE556215445901

Utvecklingskontor
C/o Technosite
Smedgränd 3, SE-753 20 Uppsala, Sverige
T +46 (0)18-18 66 67

Sensys Gatso Group AB Middle East
P.O. Box 371127, Dubai
Dubai Airport Freezone, Building 5EA,
Office G03
Förenade Arabemiraten
T +971 50 4549 300
E-post:  s.naziri@sensysgatso.com

Gatsometer BV
Claes Tillyweg 2
2031 CW Haarlem
PO BOX 4959
2003 EZ Haarlem
Nederländerna
T +31 23 5255050
E-post:  info@sensysgatso.com

Gatso Australia Pty Ltd
Melbourne Office
Unit 8 11-12 Phillip Court
Port Melbourne, VIC 3207
Australien
T +61 3 9647 6470
E-post:  sales@gatso.com.au

Sydney Office
Unit 8
64 Talavera Road
North Ryde, NSW 2113
Australien
T +61 2 9870 7000
E-post:  contact@gatso.com.au

Gatso Deutschland GmbH
Hofstr. 64
40723 Hilden
Tyskland
T +49 2103 9689 760
E-post:  vertrieb@gatso.com

Gatso USA, Inc.
900 Cummings Center
Suite 222-T
Beverly, MA 01915
USA
T +1 978 922 7294
E-post:  ussales@gatso.com
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www.sensysgatso.comSensys Gatso - Making traffic safer®

Sensys Gatso är en global ledare inom trafikledning och trafikstyrningslösningar för nationer, städer och vagnparksägare. Sensys Gatso har dotterbolag 
i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso-koncernens aktie är noterad på NASDAQ 
Stockholm. Koncernen har över 150 anställda och är resultatet av en sammanslagning av Sensys Traffic AB och Gatso Beheer B.V. efter Sensys Traffics 
förvärv av Gatso Beheer.


